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Градоначелник обишао радове на изградњи Основне школе „Свети Сава“ у Рибници 
 

Радове на изградњи нове зграде Основне школе „Свети Сава“ у Рибници, која 
ће бити у складу са најсавременијим европским стандардима, обишао је 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић, са руководиоцем Школске управе 
Краљево Бојаном Маринковић, директором Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта Краљево Александром Несторовићем, координатором за 
пројекте Вукосавом Коњикушићем, у пратњи директора Школе Звонка 
Љубисављевића и запослених у овом колективу. Нови објекат школе, са 
фискултурном салом, као и котларницом, захваљујући средствима обезбеђеним 
преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, гради се на месту старог који 
је порушен. 

Градоначелник је, након обиласка радова, изјавио да ће „ово бити једна од 
најлепших основних школа не у Краљеву, не у Рибници, него у овом делу Србије“, 
грађена по најновијим стандардима, коју ће нове генерације Рибничана памтити. 
Он је истакао и да се цело насеље Рибница убрзано развија.  

„Поред прелепе шетачке стазе, два потпуно нова тржна центра, нове 
амбуланте, сада се граде и станови за снаге безбедности. Ускоро ће бити завршена 
и јавна набавка за изградњу спољне инфраструктуре, приступних саобраћајница, 
канализационе, водоводне мреже, паркинг места, и ја сам уверен да је ово прави 
почетак изградње потпуно нове Рибнице - не Рибнице као приградског насеља, 
него Рибнице као новог дела Краљева“, истакао је градоначелник. 
 Како је навела руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић, 
Школска управа, у сарадњи са локалном самоуправом, интензивно ради на 
побољшању инвестиција, материјално-техничких услова за сваку школу, и основну 

и средњу. 
„Без обзира на пандемију, интензивно радимо и улажемо у сваку школу да се 

побољшају услови за рад ученика. То се односи и на ученике приградских насеља, 
сеоских школа, а не само ученике који живе у центру, јер је наш приоритет 

образовање и сваки ученик треба да има подједнаке услове“, рекла је Бојана 
Маринковић истакавши да 480 ученика Основне школе „Свети Сава“ наставу похађа 
у Основној школи „Вук Караџић“.  

„Настава се одвија у мало отежаним условима, али према упутству које је 
Министарство просвете упутило свим школама, тако да за сада нема проблема. 
Администрација школе је смештена у Дому културе Рибница тако да сви имају своје 

просторије и школа за сада функционише у најбољем реду“, навела је она. 
 Иако је на почетку градње било извесних проблема које су узроковале 
подземне воде, они су решени. Ужурбано се ради, па и суботом до касног 
поподнева, у настојању да се објекат окрови до почетка зиме и да се пређе на 
унутрашње радове, који нису толико условљени временским приликама, како би 
ученици нову школску годину, у септембру 2021, започели у новом објекту.    

„Колико видим, овде немамо неке веће проблеме и „Тончев градња“ показује 
да је озбиљан извођач радова. Надам се да ће се средства уложена кроз 
Канцеларију за јавна улагања показати као добра ствар јер се цело ово насеље 
Рибница ужурбано развија и нова школа ће сигурно допринети и школству и 



развоју целог овог потеза који градимо“, поручио је Александар Несторовић, 
директор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево.  

Радови на изградњи нове зграде Основне школе „Свети Сава“ започети су 1. 

јуна ове године и рок за завршетак је 400 календарских дана, а извођач радова je 
Грађевинско предузеће „Тончев градња“. Уговорена цена је 391.787.012 динара са 
ПДВ-ом, од чега је фискултурна сала око 40.000.000 динара. Град Kраљево је 
сносио трошкове припреме пројектно-техничке документације, рушења постојећег 
објекта, саграђеног још 1965. године, и трошкове адаптирања простора у коме ће 
деца похађати наставу док нова зграда не буде завршена. Бруто површина школе је 
5.800 m2, нето 5.300 m2, од чега фискултурна сала заузима 850 m2.  

Школа ће моћи да прими 700 ђака, фискултурна сала ће имати 346 места, а 
биће изграђени и мултифункционални спортски терен на отвореном са теренима 
за кошарку, одбојку, рукомет, мали фудбал, уз игралиште са справама за децу 
предшколског и нижег школског узраста – пењалице, тобогане, са гуменом 
подлогом. Школа ће имати и паркинг, „обичне“ и прилазе за особе са 
инвалидитетом. Са почетком нове школске године, планирано је да буде уведен и 
једносменски рад.  

 


