
 
Удружење грађана „Краљевачки развојни центар“ из Краљева,спроводи од 01.06.2021 г. 
уз помоћ Београдске отворене школе,пројекат „Mоје право на чистији ваздух“. 
Општи циљ пројекта је побољшан квалитет ваздуха у граду Краљеву првенствено у току 
грејне сезоне. Овај циљ се не може остварити у кратком веременском периоду јер 
изискује озбиљан, мултисекторски и мултидисциплинарни  рад, као  и значајна 
финансијска средства. Заједничким деловањем свих актера у локалној заједници може се 
очекивати побољшање стања (смањење загађења и смањење броја дана када је 
присутно загађење), а реализација овог пројекта ће томе значајно допринети.  Пројекат 
има два специфична циља и то:СЦ1 -  Успостављање заједничког деловања кључних 
актера на локалном нивоу (грађани, доносиоци одлука и други локални чиниоци) у циљу 
бољег сагледавања проблема загађења ваздуха и могућности решавања овог проблема, 
СЦ 2 - Допринос реализацији конкретних пројеката у области квалитета ваздуха (промена 
јавних политика) у граду Краљеву уз подршку грађана. Остварењем првог циља постиже 
се да сви актери на локалном нивоу буду укључени у проблем решавања загађења 
ваздуха. Други циљ омогућује системски приступ решавању проблема и стварање 
предуслова за побољшање документа Плана квалитета ваздуха и  спровођење 
конкретних пројеката (дефинисање посебних буџетских ставки за ову обаст) који ће 
довести до побољшања квалитета ваздуха у граду Краљеву. 
Циљне групе пројекта су: представници локалних ОЦД које се превасходно баве 
заштитом животне средине, представници локалне самоуправе, представници медија који 
у свом програму имају теме из области заштите животне средине, представници 
здравствених институција који се баве јавним здрављем и болестима које изазива 
загађење ваздуха, представници образовних институција, представници привредног 
сектора, представници скупштина станара и управници стамбених заједница и 
заинтересовани грађани. 
Крајни корисници пројекта су сви грађани Краљева, а нарочито популација која живи у 
граду и приградским насељима (процена је око 80.000 људи), која има проблема са 
загађењем ваздуха. 
Настојаћемо да, током реализације пројекта, који је добио подршку,у другој години 
реализације трогодишњег Програма подршке цивилном друштву за заштиту животне 
средине и одрживи развој заједница „Снажно зелено“, остваримо утицај на актере из 
локалне самоуправе и јавне управе града Краљева, цивилног сектора и медија и тиме 
допринесемо грађењу неопходног друштвеног концензуса као предуслова за решавање 
озбиљног проблема загађеног ваздуха у Краљеву током грејне сезоне. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


