
 
Удружење грађана Краљевачки развојни центар је добило,трећи пут заредом, подршку да у овиру 

пројекта „Зелени инкубатор“ кога спроводи Београдска отворена школа заједно са партнерима 

Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине,спроведе активности 

планиране пројектом „Променама у загревању јавних објеката до чистијег ваздуха у Краљеву“. 

Пројекат спроводимо у периоду од 1.априла до 31.октобра 2022.године уз финансијску 

подршку Европске уније и Фондације Фридрих Ебарт. 

Општи циљ пројекта је  побољшање квалитета ваздуха у граду Краљеву током грејне сезоне. 

Специфични циљ пројекта је успоставити заједничко деловање грађана, доносиоца одлука и 

других чинилаца на локалном нивоу  у циљу решавања проблема загађења ваздуха заменом 

топлотних извора (котларница) у јавним објекатима који користе фосилна горива. 

Циљне групе пројекта су: представници локалних ОЦД које се баве заштитом животне средине, 

представници локалне самоуправе,  представници медија који у свом програму имају теме из 

области заштите животне средине, представници здравствених институција, представници јавних 

установа (прате квалитет ваздуха), представници образовних институција, представници 

привредног сектора, представници скупштина станара и заинтересовани грађани. 

Крајни корисници пројекта су грађани града Краљева (који живе у самом граду и приградским 

насељима, процена је око 80.000 људи), која има проблема са загађењем ваздуха. 

Главне ,планиране, пројектне активности су: 

1.Уводни састанак 

2.Анализа јавних политика на локалном нивоу и других елемената према дефинисаној методологији 

3.Анализа квалитета ваздуха у граду Краљеву у грејној сезони 2021/22 и израда кратке брошуре 

4.Прикупљање података и израда анализе коришћења фосилних горива у загревању јавних објеката 

на територији града Краљева  

5.Округли сто на тему “Тренутно стање квалитета ваздуха у граду Краљеву и мере за побољшање 

истог 

6.Дефинисање захтева за смањење утицаја на загађеност ваздуха у граду Краљеву 

7.Јавна трибина о квалитету ваздуха у граду Краљеву 

8.Предаја захтева локалној самоуправи у Краљеву 

9.Медијско праћење пројекта 

Очекивани резултати планираних пројектних активности су :Р1.Унапређена доступност 

информација о систему јавних политика и стању квалитета ваздуха у граду 

Краљеву;Р2.Успостављена сарадња ОЦД, грађана и доносиоца одлука на локалном нивоу око 

предлога мера за побољшање квалитета ваздуха и Р3.Дефинисани предлози за унапређење јавних 

политика града Краљева уз учешће грађана у области квалитета ваздуха 

 


