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Градоначелник са сарадницима обишао радове на реконструкцији зграда 

средњих школа 
 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, руководилац Школске 

управе Бојана Маринковић и директор Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта Краљево Александар Несторовић обишли су радове на 
ЕСТШ „Никола Тесла“, Гимназији и Економско-трговинској школи. 

Како је истакао градоначелник, град Краљево у последњих неколико година, 
заједно са министарствима Републике Србије, издваја значајна финансијска 
средства за реконструкцију зграда основних и средњих школа.  

„Прошле године завршили смо реконтрукцију зграде Машинско техничке 
школе „14. октобар“, у шта је уложено чак 60.000.000 динара. Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је 90 одсто ових средстава, а 
6.000.000 динара било је учешће града Краљева. За реконтрукцију зграде ЕСТШ 
„Никола Тесла“, која кошта 16.100.000 динара, 11.200.000 је обезбедило 
Министарство енергетике, а преостали износ средстава обезбеђен је из буџета 
града Краљева. Реконструкција зграде Гимназије и Економско-трговинске школе 
има вредност од 12.000.000  динара, при чему је 7.000.000 динара обезбедило 
Министарство просвете, а 5.000.000 је учешће града Краљева“, појаснио је 
градоначелник, па најавио расписивање јавне набавке за изградњу потпуно нове 
зграде ОШ „Свети Сава“ у Рибници, а вредност овог пројекта износи 305.000.000 
динара. 

Терзић је истакао да ће Град наставити да улаже и побољшава могућности 
ђака у Краљеву за учење, а са друге стране професори ће имати боље услове за 
рад. 

Према речима директора Јавног предузећа за уређење грађевинског 
земљишта Краљево Александар Несторовића, рокови за реконструкције фасада 
на ЕСТШ „Никола Тесла“, Гимназији и Економско-трговинској школи су 90 дана.  

„На ЕСТШ „Никола Тесла“ пре пар дана смо обуставили радове док се не 
уради преговарачки поступак за радове који морају да се изведу, да би могло 
даље да се настави са започетим радовима. Ради се о лименим радовима који 
нису могли да се предвиде у току израде пројекта, треба искористити прилику да 
се ураде сада када имамо довољно финансијских средстава да то можемо да 
изведемо“, појаснио је Несторовић, па додао:  

„Што се тиче Економско-трговинске школе, још увек је извођач у року, али 
смо и ту уочили неке радове који нису били превиђени пројектом. Оно на шта смо 
као надзор толерантни, јесте да тренутно извођач радова ради у отежаним 
условима, јер морају да воде рачуна и о деци која похађају школу, док се врше 
радови. Верујем да ћемо  до краја године имати завршену реконтрукцију фасаде, 
па ће школе које нису до сада биле реконструисане, удруживањем средстава са 
Републиком, сада бити реконтруисане.“  

Несторовић је нагласио да Град треба више да улаже у школство, и 
основних и средњих школа, као и да је следећи циљ сређивање дворишта, 
ограђивање, осветљавање јер су на овом простору 4 главне средње школе у 



Краљеву које треба да пруже квалитетне услове рада како за ђаке, тако и за 
професоре. 

Руководилац Школске управе Бојана Маринковић нагласила је да се у 
протеклој години много тога урадило инвестирањем у школе у граду Краљеву, не 
само што се тиче инфраструктуре, него и у побољшању квалитета наставе. 

„Министарство просвете велику пажњу посвећује усавршавању наставника, 
пратећи савремене тенденције у образовању, тако да наставници пролазе 
различите обуке како би обезбедили квалитетну наставу нашим ученицима. 
Такође, Министарство просвете поклања пажњу и опремању школа, што се тиче 
дигиталне опреме јер је заступљенија дигитална настава и наставни садржаји, а 
све у циљу што квалитетнијег образовања наших ученика“, појаснила је Бојана 
Маринковић. 

Како је истакла, у току су преговори са Кабинетом премијерке и са 
руководиоцима школских управа, где је циљ да се за све школе, приградске и 
сеоске са издвојеним одељењима, поготово за та издвојена одељења, побољшају 
услови што се тиче замена подова, крова, прозора, врата, а све у циљу да се 
створе што бољи услови за ђаке. Бојана Маринковић је нагласила да се наставља 
даље са реконструкцијом школа, па подсетила да је у плану изградња 
фискултурне сале у ОШ „Живан Маричић“ Жичи, реконструкција горњег спрата 
Шумарске школе, а улази се и у процедуру за фискултурну салу ОШ „Димитрије 
Туцовић“, све са циљем да се обезбеди квалитетна настава јер наш Град има 
квалитетне наставнике и добре ђаке који то заслужују. 

 


