31.03.2017.
Школа Адрани
Основну школу „Драган Маринковић“ у селу Адрани надомак Краљева, у
пратњи градоначелника Краљева др Предрага Терзића и његових блиских
сарадника, посетили су министар просвете, науке и технолошког развоја Младен
Шарчевић и директор Канцеларије за управљање јавним улагањима Марко
Благојевић.
Школа је у потпуности обновљена и дограђена y септембру прошле године
средствима Фонда ЕУ, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима –
8.578.978,00 динара, и уз учешће града Краљева од 1.440.000,00 динара.
Према речима Марка Благојевића, објеката који се у Србији данас раде,
попут школе у Адранима, има више од три стотине, и у њима се неће радити само
неопходно, већ потпуна реконструкција, како ни наредних деценија неће имати
потребе да се на њима нешто ради. Вредност објеката који су у некој фази
реализације је већа од четири милијарде динара, укупна вредност програма је
већа од 10 милијарди динара, а средства су обезбеђена у буџету Републике
Србије.
„Радићемо све док не буде обновљена свака школа, вртић, амбуланта и
дом здравља, којима је потребна обнова. За тај посао ће бити потребне године,
стотине милиона евра, али смо у потпуности посвећени томе. У сарадњи са
министарствима, радимо објекат по објекат, по приоритетима и како их дефинишу
локалне самоуправе и министарства. Сада радимо највеће, најскупље објекте.
Прећи ћемо ускоро у другу фазу, када ћемо радити објекте другог приоритета, све
док не завршимо све“, поручио је Благојевић.
У Краљеву је, према Благојевићевим речима, уложено скоро 2,5 милиона
евра тј. 300 милиона динара, између осталог, у обнову школе у Адранима, али и у
изградњу потпуно нових мостова – осам средствима Канцеларије, два на
иницијативу Канцеларије ЕУ.
„Рехабилитовали смо клизишта која су била ризик којем су били изложени и
становништво и инфраструктура, улагали у уређење водотокова - 100 милиона на
реконструкцију превентивне инфраструктуре, урадили смо системе за
водоснабдевање – од Адрана до Шеовца је потрошено 300.000 евра, завршени су
радови у Сирчи“, навео је директор Канцеларије нагласивши да велики посао тек
предстоји јер ће се улагања у Краљево наставити.
Он је поменуо завршетак зграде Завода за јавно здравље, као и Основну
школу „Свети Сава“ у Рибници, где следи изградња потпуно новог објекта, који
треба да буде образовни дом за више од 700 деце, и то у делу града за који се
очекује да ће расти.
Након обиласка реконструисаног и дограђеног дела школе у Адранима,
министар Шарчевић је изјавио да се, како статистика каже, у новом амбијенту
деца боље осећају и боље уче, и нагласио да верује да ће ускоро бити решен и
проблем фискултурне сале. Зграда школе у Адранима, која је из 19. века,
санацијом, осим на функционалности, добила је и 200 квадратних метара нове
површине, направљени су нови тоалети за ученике и наставнике, нове
канцеларије и учионица.

Министар је најавио да су даље активности усмерене на ОШ „Свети Сава“ у
Рибници и спортску халу у Дому ученика средњих школа Краљево, а ту је и
Музичка школа, чији проблем такође треба решавати.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је, приликом посете министра
просвете и директора Канцеларије Основној школи „Драган Маринковић“ у
Адранима, изјавио:
„Челни људи градова и општина долазе и одлазе, министри ступају на
функцију и бивају разрешени, али оно што остаје јесу резултати. Један од
резултата рада Министарства просвете науке и технолошког развоја је изградња
крила школе у Адранима, а заједно нас очекују нови пројекти којима град
аплицира у Канцеларији. Очекујемо да, уз помоћ Министарства, релизујемо и
пројекат изградње нове зграде Основне школе у Рибници“, изјавио је
градоначелник.
Он је изразио задовољство што је Канцеларија за управљање јавним
улагањима у град Краљево уложила готово 10 процената буџета града.
„Надам се наставку сарадње и улагања у наш град. Ми ћемо увек правити
добре пројекте, аплицирати са њима, лобирати и очекивати да ће Краљево имати
приоритет с обзиром на пројекте“, поручио је др Предраг Терзић, градоначелник
Краљева.

