
Закључци са Уводног састанка и презентације   пројекта „Моје право на чистији  ваздух“ 

31.август.2021.г у  Краљеву 

 

Тема догађаја 
 

Дискусија 
 

Презентација   пројекта Краљевачког развојног центра  
„Моје право на чистији  ваздух“ представницима 
јавног,цивилног,привредног и медијског сектора  града 
Краљева 

У фокусу пажње дискусија које су се чуле после презентације  циљева и планираних 
активности пројекта „Моје право на чистији  ваздух“ од стране Тима за реализацију 
пројекта нашла су се бројна питања и предлози како заједничким наступом унапредити 
јавне политике града Краљева у  делу заштите животне средине који се односи на 
квалитет ваздуха у граду током грејне сезоне 

Закључци са састанка 
 

1.Град Краљево, као локална самоуправа , спроводи активности и предузима неке мере у циљу унапређења квалитета ваздуха током грејне сезоне  
које карактерише неповезаност мера, активности и пројеката које је потребно  завршити у дугорочном периоду са роковима за  њихову реализацију. 
2.Мере које су ,до сада, предлагане  нису биле усмерене на највеће загађиваче ваздуха у Краљеву  током грејен сезоне (индивидуална ложишта и 
објекти). Међутим, под утицајем ресорних министарства (Министарство за заштиту животне средине и Министарство рударства и енергетике) стање 
се ,у овој години, почело , полако, мењати. 
3. Важно је да мере које се предлажу садрже анализу ефеката и очекивано самњење загађења ваздуха у односу на постојеће стање; 
4.Односе међу актерима  планирања и спровођења јавних политика у области заштите животне средине (локална самоуправа, привреда, цивилни 
сектор,медији и грађани)  карактерише неадекватна  комуникација што за последицу има неефикасно коришћење ионако скромних кадровских, 
организационих  и материјалних ресурса града (Нпр: на расписани конкурс за замену ложишта,у овој години, пријавио се мали број заинтересованих 
домаћинстава). 
5.Константовано је да локална самоуправа и цивилни сектор треба да наступе заједно, код институција на националном  нивоу и међународних 
организација, као и код   дела ОЦД ,попут БОШ-а, које имају капацитете и искуства којима могу допринети унапређењу комуникације међу актерима  
планирања и спровођења јавних политика у области  заштите животне средине а првенствено у сектору загађења ваздуха. 


