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Државни секретар Деђански посетио енергетски ефикасну ЕСТШ „Никола Тесла“ у 
Краљеву 

 
Државни секретар у Министарству рударства и енергетике проф. др 

Стевица Деђански, посетио је град Краљево. Заједно са градоначелником 
Краљева др Предрагом Терзићем, замеником градоначелника Вукманом 
Ракочевићем, председником Скупштине Ненадом Марковићем и руководиоцем 
Школске управе Краљева Бојаном Маринковић, као и директором Електро-
саобраћајне техничке школе „Никола Тесла“ Браниславом Мићовићем, државни 
секретар је обишао „нову Техничку“.  

За унапређење енергетске ефикасности зграде ове школе, из буџетског 
фонда за унапређење енергетске ефикасности Министарства рударства и 
енергетике, у периоду 2018/2019. године, издвојено је око 13 милиона динара, а 
град Краљево је учествовао са скоро шест милиона динара. 

Како је истакао градоначелник, некадашњи ученици данас готово да не би 
препознали школу, будући да је стара и дотрајала фасада у потпуности 
реконструисана захваљујући.  

„Захваљујем министру енергетике Александру Антићу, као и државном 
секретару Стевици Деђанском, правом пријатељу града Kраљева, који је у сваком 
тренутку помагао граду како би добио новац из различитих фондова и пратио 
реализацију пројеката. Резултат нашег рада је потпуно нова фасада Електро-
саобраћајне техничке школе „Никола Тесла““, рекао је Терзић додајући да овакве 
посете служе и за наставак разговора нагласивши да је директор Електро-
саобраћајне техничке школе  амбициозан и да свакодневно, са професорима и  
инжењерима у школи, припрема пројекте којима заједничким снагама са градом 
конкурише и код Канцеларије за управљање јавним улагањима и у различитим 
министарствима. 

„Само заједничким радом можемо да прво средимо једну школу, након тога 
и другу школу, па Дечје одмаралиште и, на крају, да средимо цео град. То је оно 
што је циљ локалне власти у Краљеву. Уз подршку Републике, мислим да ћемо 
циљ и остварити“, изјавио је градоначелник скренувши пажњу и на то да је школа 
од Министарства правде, од средстава од опортунитета, 2017. године, добила 
3.340.000 динара, којима су купљена два потпуно нова возила и опремљен 
Кабинет за информатику. 

Према речима директора Електро-саобраћајне техничке школе „Никола 
Тесла“ Бранислава Мићовића, у оквиру пројекта енергетске ефикасности урађена 
је фасада школе, спољашњи прозори, спољашња врата и изолација каменом 
вуном, тако да је постигнута изузетно велика уштеда у потрошњи топлотне 
енергије. Према прорачунима за грејање школе, пре радова, било је потребно око 
210 kWh/m2 за школу, што није могло ни да буде потрошено јер капацитети за 
грејање нису такви.  

„После обављених радова, на годишњем нивоу, биће потребно око 67 
kWh/m2, што је уштеда од око 60 одсто, тако да ће средства која су раније 
коришћена за плаћање рачуна за грејање моћи да се искористе и у неким другим 
школама за поправку енергетске ефикасности, а у нашој школи за набавку учила и 



поправак квалитета рада“, рекао је директор додајући да школа учествује на свим 
пројектима које расписује Влада Републике Србије, уз захвалност Влади, 
Министарству правде, Министарству рударства и енергетике, као и граду 
Kраљеву, са којим школа има изузетну сарадњу. 

Државни секретар Деђански је истакао да улагање у енергетску ефикасност 
доприноси, пре свега, бољим условима за рад и живот људи који се налазе у 
објектима и зградама који су енергетски ефикасни, као и уштеди енергије, која 
може да се користи за друге намене. Према његовим речима, у просеку буде 40 и 
више процената уштеде енергије, што је велики износ новца с обзиром на број 
зграда који су биле енергетски неефикасне.  

„Kада је 2014. године Александар Вучић преузео Владу Србије, усвојен је и 
почео да ради буџетски фонд, који је тада имао 150.000.000 динара, а сада има 
500.000.000 динара. У почетку се пријављивало по двадесетак општина, ове и 
прошле године било је више од 100 објеката. Прошле године је било 27 локалних 
самоуправа, а пре неколико дана смо потписали уговор са 17, међу којима је и 
град Краљево са новим пројектом. У наредном периоду треба да поспешимо 
пријављивање што више локалних самоуправа. Буџетски фонд ће, вероватно, 
бити и повећан“, рекао је Деђански напомињући да су неке локалне самоуправе 
раније препознале значај и улагале новац, неке препознају сада, па је зато све 
више пријављених пројеката.  

„Држава препознаје енергетску ефикасност као нови вид енергије. Није 
потребно само да производимо енергију, некад је довољно да штедимо, а кроз 
штедњу енергије бринемо и о екологији. Смањење ЦО2 које се дешава са оваквим 
пројектима буде веће од 20-25 процената. Штедимо енергију, сређујемо живот да 
буде бољи, поправљамо услове рада, уз то бринемо и о екологији, о животној 
средини. Врло сам задовољан како је овде урађено, још је већа искоришћеност 
него у просеку, што је јако добро, видећете колико ће значити већ на прву следећу 
зиму“, поручио је државни секретар Министарства рударства и енергетике 
изразивши наду да ће Краљево наставити да конкурише са новим пројектима и да 
ће Министарство наставити да помаже у њиховој реализацији. 

Државни секретар Стевица Деђански је посетио 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. 
 


