
 
Саопштење за медије 

Шта треба  знати о пројекту „Променама у загревању јавних објеката до чистијег ваздуха у 
Краљеву“? 

 
Поштовани, 
 
Позивамо вас на Уводни састанак на коме  представницима јавног, привредног и цивилног сектора 
града Краљева , представљамо циљеве и активности  пројекта „Променама у загревању јавних 
објеката до чистијег ваздуха у Краљеву“. 
 
Наш пројекат спроводимо уз финансијску подршку Европске уније и Фондације Фридрих Ебарт. 
 
Састанак ће се одржати у уторак 10.маја 2022.године хотелу Сунце (ул 8.марта број 24) са 
почетком у 14 часова. 
 
То је прилика да се информишете  о пројекту чија реализација, ће трајати седам месеци,до краја 
октобра2022.године,и који треба  да допринесе побљшању  квалитета ваздуха, у Краљеву, током 
грејне сезоне,што је,иначе,општи циљ  пројекта. 
 
Пројектне активности доприносе  успостављању заједничког деловања 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. 
 
Допинећемо успостављању тог ,заједничког, деловања у локалној заједници тако што ћемо кључне 
актере ,представнике јавног,привредног,образовног,цивилног и медијског сектора,као и осталу 
заинтересовану јавност,упознати са подацима о јавним објектима смештеним на територији 
обухваћеној Генералним урбанистичким планом ,који за загревање  користе фосилна горива (лож 
уље,угаљ..) чиме у значајној мери учествују у загађењу ваздуха у граду током грејне сезоне. 
 
Питања диверзификације ланаца снабдевања енергентима и транзиције на обновљиве изворе 
енергије постају,у доба актуелне глобалне енергетске кризе, све значајнија па и мале, локалне 
заједнице морају на томе више радити у оквиру постојећих могућности и расположивих ресурса. 
 
Хоћемо да ,уз стручну и експертску подршку, уз значајно учешће представника кључних актера и 
заинтерсоване јавности, дођемо до предлога мера који ћемо упутити доносиоцима одлука на 
локаном нивоу како би смо их охрабрили да променама у загревању јавних објеката на територији 
обухваћеној Генералним урбанистичким планом дају свој допринос унапређењу квалитета ваздуха 
у Краљеву током грејне сезоне. 
 
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“. 
 
Стојимо вам на услузи за све додатне информације како о  Уводном састанку тако и о пројекту кога 
спроводимо наредних седам месеци у Краљеву. 
 


