
 
Саопштење за медије 
 
Без заједничког деловања нема чистог ваздуха у Краљеву током грејне сезоне! 
 
Све,до сада ,предузимане мере од стране града Краљева као локалне самоуправе, у 
циљу унапређења квалитета ваздуха у зимским месецима, током којих се, годинама 
уназад, мере значајно веће концентрације фракција суспендованих честица ПМ10 изнад 
граничне толерантне вредности од 50 μг/м3, нису дале значајније резултате. 
Ово је,само један од закључака са  састанка представника локалне самоуправе , јавне 
управе и цивилног сектора кога је,у уторак 20.октобра,у краљевачком хотелу Турист , 
организовало удружење „Краљевачки развојни центар“. 
Уводни,састанак је само једна о планираних активности пројекта „Заједничким 
деловањем до чистијег ваздуха“ кога, са партнерском организацијом „Нови Пут“, спроводи 
„Краљевачки развојни центар“. 
На састанку су,представницима локалне самоуправе, јавне управе и цивилног сектора 
града Краљева представљени циљеви пројекта и модели комуникације заинтересованих 
страна, у наредних седам месеци,колико је планирано трајање  пројектних активности. 
Назив пројекта има врло јасну поруку. Без  сарадње и заједничког деловања јавног и 
цивилног сектора озбиљан проблем загађеног ваздуха у Краљеву током грејне сезоне 
није могуће решавати.Видели смо,ваљда, на основу до сада предузетог у Краљеву, да је 
,разнородност  и разноврсност фактора који утичу на квалитет ваздуха таква да не 
помажу парцијалне и карткорочне мере.Треба нам заједнички приступ у креирању и 
спровођењу сета мера на отклањању бројних узрочника загађеног ваздуха, уобличених у 
један стратешки документ јавних политика града.То треба да да буде плод најширег 
друштвеног консензуса а не само плод, неопходне, Одлуке локалног парламента о 
његовом усвајању. 
Зато један овакав пројекат, који је добио подршку,у првој години реализације 
трогодишњег Програма подршке цивилном друштву  за заштиту животне средине и 
одрживи развој заједница „Снажно зелено“,треба, и у Краљеву искористити за грађење 
тог , неопходног, друштвеног консензуса. 
Програм „Снажно зелено“ је сегмент  пројекта „Зелени инкубатор” који Београдска 
отворена школа спроводи са партнерима Младим истраживачима Србије и Инжењерима 
заштите животне средине, уз финансијску подршку Европске уније, као и Канцеларије за 
сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Фондације Фридрих Еберт. 
 
 
 
 


