
 
Краљеву треба добар  План квалитета ваздуха 
 
Јавном презентацијом пројектних идеја усмерених  на могућу сарадњу јавног,цивилног и 
приватног сектора у решавању вишегодишњег  проблема квалитета ваздуха граду 
Краљеву завршена је , данас  , у Пансиону „Вук“ у Врњачкој Бањи , дводневна радионица 
коју је организовало удружење грађана „Краљевачки развојни центар“. 
Закључак око кога је постигнут општи консензус свих учесника радионице је да Краљеву 
треба добар и примењљив   План квалитета ваздуха а не докумет чијим ће се усвајањем 
задовољити пука форма и законска обавеза. 
Радионица је једна од активности  пројекта „Заједничким деловањем до чистијег ваздуха“  
започетог у септембру 2020 године кога ова организација реализује у партнерству  са 
удружењем грађана „Нови Пут“ из Краљева уз помоћ Београдске отворене школе. 
Пројекат се спроводи  у оквиру првог круга програма „Снажно зелено“ којим   Европска 
унија подржава ангажман цивилног друштва у Србији у области заштите животне 
средине. 
Двадесет учесника радионице ,представника јавног, цивилног и приватног сектора града 
Краљева  као и  неколицина представника  локалних медија размотрило је различите  
аспекате вишегодишњег проблема загађеног ваздуха у Краљеву током грејне сезоне. 
Њима су, најпре, стручњаци из јавне управе града Краљева, Завода за јавно здравље 
Краљево и Дома здравља Медицус Универсалис, кроз садржајне презентације, указали 
на врсте ,обим и  број проблема које  имају грађани  а узрокује их загађени ваздух. Фокус 
је био на активностима које локална самоуправа предузима, и оне које би тек требало да 
предузима, како би се ,пре свега,смањио утицај  повећаних концентрација честица ПМ 10  
и ПМ 2,5 у ваздуху током грејне сезоне. 
Након  информација стручњака и  одговора  добијених на бројна постављена питања у 
вези са квалитетом ваздуха у Краљеву током грејне сезоне,  учесници , организовани у 
три мешовите групе сачињене од представника различитих сектора, су трагали за 
моделима будућег заједничког деловања у циљу унапређења квалитета ваздуха. 
Највећа сагласност учесника  дводневне радионице У Врњачкој Бањи  је постигнута у 
вези са предлозима за  обавезну, мултисекторску сарадњу, у креирању јавних политика 
града кроз документ План квалитета ваздуха у граду Краљеву. Локална самоуправа, тек 
треба да усвоји овај документ јер се  он ,после усвајања на Градском већу,без мало још 
пре годину дана,  налази,још увек, у статусу Нацрта. Документ је,уз бројне изнете 
примедбе,пре свега из јавне управе,прослеђен Министарству заштите животне средине 
на сагласност.То министарство је,иначе,финансирало  израду тог документа а сагласност 
на План квалитета ваздуха у граду Краљеву  још увек  није дата. 
Дводневна радионица је организована и спроведена уз стриктно поштовање мера 
превенције против вируса короне  а једна од тих мера је био и смештај учесника  
искључиво у једнокреветним собама. 
 
 
 
 
 


