
12.06.2020. 
Из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности средства за нови 
пројекат у нашем граду: државни секретар Деђански обишао Дом ученика 
средњих школа Краљево  
 

Приликом посете граду Краљеву државни секретар у Министарству 
рударства и енергетике Стевица Деђански, након обиласка Електро-саобраћајне 
техничке школе „Никола Тесла“, посетио је и Дом ученика средњих школа 
Краљево, у којем ће бити реализован пројекат „Унапређење енергетске 
ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, средствима из 
Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије, уз 
учешће града, а на основу Уговора који је градоначелник Краљева недавно 
потписао у Министарству рударства и енергетике. 

Пројектом „Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика 
средњих школа Краљево“ су планирани радови на реконструкцији термичког 
омотача у делу архитектуре који ће обухватити замену постојеће фасадне 
столарије и додавање термичке изолације у делу спољног омотача објекта, као и 
замену постојеће столарије. Предвиђена је и уградња соларних колектора у 
инсталацију за централну припрему потрошне топле воде. Реализацијом пројекта 
биће омогућен прелазак из енергетског разреда „Е“ у разред „Ц“, чиме ће се 
допринети енергетској ефикасности зграде, као и велико смањењу емисије CO2. 

Укупна вредност пројекта је 23.998.035,00 динара - Министарство рударства 
и енергетике обезбеђује 70 одсто, тј. 16.798.625,00 динара, а град Краљево 
преосталих 30 одсто - 7.199.410,00 динара.  

Како је истакао директор Дома ученика средњих школа Драгутин Карановић, 
пројекат је комплетан - од соларних панела, где ће користити сунчеву енергију 
преко система бојлера за загревање воде коју користе ученици, а користи се и у 
кухињи, затим комплетна замена спољашње фасаде, прозора и спољашњих 
врата, уградња у котларници високоенергетских пумпи појединачних за сваки 
објекат, јер котларница загрева и Дом ученика и Шумарску школу и спортску салу.  

Карановић је захвалио локалној самоуправи, без чије подршке пројекат не 
би био остварен - иако Министарство рударства и енергетике одобрава средства, 
потребно је да и град учествује једним делом средстава. Он је истакао да ово није 
први пут да град подржава пројекте и за Дом ученика средњих школа и за 
Студентски дом. Захвалност је упутио и Министарству рудараства и енергетике, 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, министру без портфеља за 
популациону политику, код којих су учествовали са пројектима. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да је у протеклих 
неколико година Дом ученика у потпуности променио опис. Поред средстава 
уложених у саму зграду, заједничким снагама Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и града, изграђена је и мултифункционална спортска сала. 
Он је нагласио да град брине о ученицима свих основних и средњих школа на 
својој територији тако да ће овакве спортске сале градити и у другим местима, и у 
центру града, у оним у основним школама у којима до сада није било услова да се 
деца баве спортом, и у основним школама на сеоском подручју.  



„Мислим да циљ града Kраљева треба да буде изградња спортских сала и у 
гружанском крају, у Витановцу, Витковцу, Чукојевцу, где немамо ниједну спортску 
салу. Неопходно је да градимо спортске сале и у другим местима у околини 
Kраљева, како би сва деца имала могућност да се баве спортом“, поручио је 
Терзић уз напомену да у послеподневним терминима мештани могу да користе 
сале, уз новчану надокнаду, а од тог новца би биле унапређиване основне школе.  

Подсетивши да је добром сарадњом Министарства енергетике и рударства 
и града Kраљева реконструисан стари објекат Електро-саобраћајне техничке 
школе у складу са принципом енергетске ефикасности, што доноси вишеструку 
корист – у новчаној уштеди и могућности куповине нових рачунара и нових учила и 
побољшања услова учења у школама, градоначелник је изразио задовољство што 
ће и зграда Дома ученика средњих школа, захваљујући Министарству енергетике, 
у складу са принципима енергетске ефикасности, бити реконструисана.  

„Сигуран сам да ће се наша сарадња наставити, да ћемо већ ове године 
аплицирати са новим пројектом и да ћемо и следеће године бити међу градовима 
који ће добити средства“, поручио је Терзић. 

Како истиче државни секретар Деђански, добијање средстава не би било 
могуће да локалне самоуправе немају пројекат, а Kраљево је добар пример. 
Влада Србије без разлике помаже и општине и градове и мала села, важно је да 
локална самоуправа стане иза њих, има готов пројекат, а држава има снаге и 
новца. Он је најавио да ће до краја године бити направљена нова агенција 
Буџетског фонда за енергетску ефикасност, која ће имати заиста озбиљна 
средства. 

„Прошле године је Влада Републике Србије усвојила накнаду, тарифу за 
енергетску ефикасност која се прикупља, и на основу те накнаде имаћемо буџет 
од око 10.000.000 евра годишње. Имамо и договор са партнерима из Европске 
комисије Европске уније, који ће у почетку помоћи Фонд са још по 10.000.000 евра. 
Имаћемо у прве три године, почевши од следеће, око 20.000.000 евра, који ће 
моћи да се користе за енергетску ефикасност. Имаћемо много више пројеката за 
општине“, најавио је Деђански износећи податак да су до сада 93 локалне 
самоуправе имале разне пројекте - неке су добиле средства за један, неке за два, 
неке три добра пројекта.  

„Овај фонд, што до сада није било могуће јер нисмо имали капацитете, ни 
финансијске ни људске, биће доступан и грађанима - за сређивање кућа, зграда, 
за одређене донације за куповину енергетски ефикасне опреме. Очекујем да ће 
бити доступан почетком следеће године, у завршној је фази“, изнео је новине 
државни секретар Министарства рударства и енергетике нагласивши да држава 
не прича само о европским стандардима, већ их и следи.  


