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Свети Сава у Краљеву: Град промовише рад и учење 
  

Додела књига поводом школске славе - Светог Саве ученицима који су у 
претходној години остварили најбољи успех у својој школи одржана је и ове 
године, али у нешто измењеним условима с обзиром на тренутну епидемиолошку 
ситуацију. Свечаног програма није било, али су градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић и руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић ђацима 
уручили 35 књига - 24 ученицима основних школа и 11 ученицима средњих.  

„На Светог Саву, школску славу, додељујемо награде ђацима који су се током 
претходне школске године истакли својим успесима, који су марљиво, вредно и 
посвећено учили и радили. Треба да промовишемо рад, учење, да награђујемо ону 
децу која неуморно успевају да савладају школско градиво, али и да кроз додатне 
активности остваре значајне резултате на различитим такмичењима“, истакао је 
градоначелник Краљева приликом традиционалне светосавске доделе књига онима 
који својим успесима показују да млади знају које су праве вредности. 

Градоначелник је нагласио да је сарадња између Школске управе и града 
Kраљева на изузетно високом нивоу, што је резултирало бројним успесима у 
подизању нивоа образовања, али и значајним улагањем средстава у 
инфраструктуру у последњих неколико година.  

„Реконструисана је зграда Машинско-техничке школе „14. октобар“, у шта је 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, заједно са градом Краљевом, 

уложило готово 60.000.000 динара. Заједно са Министарством енергетике 
реконструисали смо зграду Електро-саобраћајне техничке школе „Никола Тесла“. 
Предрачунска вредност ових радова износила је читавих 19.000.000 динара. Уз 
помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја, реконструисана је 
фасада Гимназије и Економско-трговинске школе, у шта је Министарство просвете 
уложило 7.000.000 динара, а град Kраљево обезбедио додатних 5.000.000 динара. 
Највећи пројекат - не у Kраљеву, него у овом делу Србије, јесте изградња нове 
зграде Основне школе „Свети Сава“, вредности чак 391.000.000 динара, а средства 
су обезбеђена преко Канцеларије за управљање јавним улагањима“, осврнуо се др 
Предраг Терзић на инфраструктурна улагања у области образовања у нашем граду.  

Према његовим речима, град Краљево и Школска управа настоје да 
побољшају услове за учење и услове за рад учитеља, наставника и професора, али 

се труде и да, кроз нове методе рада, побољшају и наставни процес.  
„У томе је Школска управа веома успешна. То, наравно, нису процене само 

града Kраљева, већ и Министарства просвете, науке и технолошког развоја“, с 
поносом је рекао градоначелник.  

Он се похвалио још једним заједничким пројектом града и Школске управе - 
оснивањем истраживачке станице на планини Гоч, напомињући да су претходне 
недеље руководилац Школске управе, директор Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта и он тим поводом водили разговоре у Београду. Др 
Предраг Терзић очекује да ће ускоро бити покренут и овај пројекат, који ће 
подразумевати и улагање значајних средстава у нашу планину.  

Руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић је захвалила 
градоначелнику, који је, како је рекла, нашим најбољим основцима и 



средњошколцима „указао част показујући да су знање и успеси наших наставника и 
ученика вредни пажње јавности и представника града Kраљева“.  

„Желимо на овај начин да промовишемо таленат, рад и јединство ученика, а 
исто тако и посвећеност послу, амбициозност и истрајност наставника. Ученици и 
наставници су заједничким напорима постигли успех и ми се том успеху дивимо, а 
тај успех ће бити додатна мотивација нашим ученицима у даљем напредовању“, 
поручила је Бојана Маринковић. 

 Она је искористила прилику и да краљевачким школарцима, али и свима у 
образовном систему, честита школску славу – Светог Саву:    

„Са надом да нам речи и дела нашег највећег просветитеља буду путоказ у 
раду и да нам покажу и подсете нас колико је важан наставнички позив, као и 

просвета као темељ сваког друштва, честитам школску славу, свим ђацима желим 

добро здравље и много успеха у будућем раду.“  
 

 


