
 
 

ОКРУГЛИ СТО 
„КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ГРАДУ КРАЉЕВУ И МЕРЕ ЗА ЊЕГОВО ПОБОЉШАЊЕ“ 

11. октобар 2022. године у 13,00 

 
Тема догађаја 

 
Дискусија 

 

Представљени су резултати пројекта „Променама у загревању јавних 
објеката до чистијег ваздуха у Краљеву“ који су послужили  као основа 
за разговор и давање Предлога  неопходних промена локалних јавних 
политика у области квалитета ваздуха као и Предлога мера које може 
предузети локална самоуправа у циљу побољшања квалитета ваздуха 
у граду Краљеву током грејне сезоне. 

У дискусији  је учествовало 6 учесника који су се 

афирмативно изразили о спроведеним пројектним 

активностима и њиховим исходима  и који су дали 

своје сугестије за Закључке . 

Закључци са састанка 

1. Предложити локалној самоуправи да, у циљу унапређења мониторинга квалитета ваздуха у граду Краљеву, приведе до 

краја 2022. године, све активности започете у вези набавке аутоматизоване мерне станице за мерење суспендованих 

честица ПМ 2,5 и ПМ 10  

2. Предложити локалној самоуправи да поступи у складу са члановима 3 , 6. и 17. Закона о енергетској ефикасности и 

рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40 од 22. априла 2021.) и хитно покрене процедуре за израду 

Програма енергетске ефикасности  града Краљева  за период 2023-2026.г. тако што ће у буџету града  Краљева за 

2023.годину на позицији Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије планирати средства  за 

расписивање Јавне набавке - Израда  Програма енергетске ефикасности Града  Краљева за период 2023-2026.г. 

 



 

 

3. Предложити локалној самоуправи и јавној управи града Краљева да се, у фази предлагања и усвајања  Одлуке о буџету 

града Краљева за 2023.г. и Распореда коришћења буџетских средстава за текуће и капиталне трансфере на нивоу 

Републике за кориснике буџетских средстава града Краљева из области Основног и Средњег образовања, планирају 

средства за меру- Замена топлотних извора (котларница) у школама које за загревање користе лож уље, угаљ и/или дрва  - 

приоритетно у Школи за основно и средње образовање Иво Лола Рибар која користи угаљ и дрва за огрев са великим 

утрошком топлотне енергије изразито несразмерним површини која се загрева. 

4.Предложити локалној самоуправи и јавној управи града Краљева да, у фази предлагања и усвајања Одлуке о буџету 

града Краљева за 2023.г, планира средства за спровођење мере – Едукације  обвезника Система енергетског менаџмента 

града Краљева о њиховим обавезама и моделима  њихових комуникација  у том систему. 

Меру конципирати и спроводити у функцији  унапређења одрживог енергетског развоја локалне самоуправе кроз 

подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшања енергетске инфраструктуре и веће употребе обновљивих 

извора енергије. 

 


