
26.01.2020. 
Посебни саветник министра просвете обишао краљевачку Економско-трговинску 
школу  

 
Зграда у којој краљевачки средњошколци похађају Гимназију и Економско-

трговинску школу добила ја нову фасаду. Након радова на санацији последица 
земљотреса који је новембра 2010. године погодио Краљево, који су извођени у 
етапама, урађена је и фасада - пројекат вредан 12.000.000 динара је завршен. 
Средства су обезбедили Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије – седам милиона, и град Краљево – пет милиона динара. 

Уочи школске славе Светог Саве, директори Економско-трговинске школе и 
Гимназије - Драгана Пауновић и Мирослав Видић, са руководиоцем Школске 
управе Краљево Бојаном Маринковић, дочекали су у Економској школи 
представнике Министарства и Града - посебног саветника министра просвете, 
науке и технолошког развоја надлежног за послове средњег образовања и 
образовања одраслих др Александра Пајића и градоначелника Краљева др 
Предрага Терзића. 

Посебни саветник ресорног министра је истакао да је овај пројекат који су 
заједно радили град Краљево и Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја доказ колико заједничким снагама Министарства и градова и општина у 
Републици Србији могу да се ураде велике ствари.  

„Реконструкција фасаде две школе – Гимназије и Економско-трговинске, 
значајна је за град Краљево, али и за систем Министарства просвете. Ово је само 
једно од улагања у град Краљево“, поручио је приликом обиласка Пајић најавивши 
да ће Економско-трговинској школи, која је „конкурисала, била активна са 
пројектима и за ову школску годину“, бити одобрена средства у висини око 400.000 
динара за реконструкцију подрумског простора, како би школа имала много боље 
услове за рад ученика и за практичну наставу коју намерава да спроводи у том 
простору у наредном периоду.  

„Ми ћемо се трудити да заступљеност оних пројеката који су највише у 
интересу ученика имају приоритет, и то је везано и за град Краљево и за све друге 
градове и општине у Републици Србији“, рекао је др Александар Пајић.    

Руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић је истакла значај 
добрих односа које град Краљево има са Министарством просвете.  

„Похвалила бих сарадњу града и Министарства не само везано за 
инфраструктуру, него и за све обуке и едукације које добијамо од Министарства у 
циљу побољшања услова за реализацију наставе ученика. Посебно ми је драго 
што баш када обележавамо „Дане Светог Саве“ можемо да се захвалимо свима 
онима који доприносе побољшању услова за бољи рад ученика и да на тај начин 
покажемо колико Влада, председник и Министарство и локална заједница улажу у 
просвету“, изјавила је руководилац Школске управе Краљево. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је у прилог доброј сарадњи 
истакао да је град са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у 
претходних неколико година реализовао неколико веома значајних пројеката – од 
реконструкције Машинско-техничке школе „14. октобар“, у шта је Министарство 
просвете уложило 60.000.000 динара, преко средстава које добијамо сваке године 



на конкурсима, реконструкције зграде Електро-саобраћајне техничке школе 
„Никола Тесла“, у шта је уложено 19.000.000 динара, до почетка градње потпуно 
нове зграде Основне школе „Свети Сава“, у шта ће Канцеларија за управљање 
јавним улагањима Владе Републике Србије уложити чак 395.000.000 динара. Иако 
нека од ових средстава нису добијена непосредно од Министарства просвете, у 
сваком од ових пројеката Министарство је веома активно учествовало објаснивши 
другим телима у оквиру Владе Републике Србије колико су то значајни пројекти за 
Краљево и све његове грађане“, рекао је Терзић изразивши уверење да ће се 
сарадња између града Краљева и Министарства просвете и даље наставити.  

Како је истакао први човак града Краљева, за свега неколико минута 
направљен је договор о још једној помоћи Министарства граду Краљеву.  

„Очекујемо ускоро и министра како бисмо сви заједно могли да обиђемо све 
оно што је урађено у Краљеву у претходне три године, а тога је стварно много“, 
најавио је градоначелник Краљева, уз напомену да ће ускоро почети и градња 
зграде школе „Свети Сава“, али и да ће, за изградњу фискултурне сале у ОШ 
„Живан Маричић“ бити издвојено 45.000.000 динара, преко Министарства 
омладине и спорта Републике Србије. 

 
 
 
 
    


