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ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА КРЉАЉЕВА 

ЧЛАНОВИМА ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 

Градско веће града Краљева, на седници одржаној 9. децембра 2021. године, упутило је 
Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину и 
позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће 
се спровести у периоду од 9. децембра 2021. године до 16. децембра 2021. године. 
Поступајући у складу са  тим Јавним позивом достављамо вам: 
 

ЗАХТЕВ 
за разматрање Предлога  за измену  Нацрту одлуке о буџету града Краљева за 2022. 

годину 
 

Удружење грађана „Краљевачки развојни центар“ се,током 2021 године ,кроз два пројектна 
циклуса, спроведена у оквиру  програма на националном нивоу „Снажно зелено“, 
подржаног од стране Европске уније ,а у организацији Београдске отворене школе,бавило 
проблемом квалитета ваздуха током грејне сезоне у Краљеву. 
Успели смо да, кроз  спроведене пројектне активности  пројеката „Заједничким деловањем 
до чистијег ваздуха“ и „Моје право на чистији ваздух“, на неколико организованих скупова 
окупимо преко сто представника јавног, цивилног, привредног, образовног и медијског 
сектора града Краљева и да обезбедимо услове за отворену и демократску расправу о 
проблему квалитета ваздуха током грејне сезоне у Краљеву. 
На свим тим скуповима констатовано је да град Краљево као локална самоуправа, иако 
нема валидан базни документ јавне политике ЛС у области квалитета ваздуха, План 
квалитета ваздуха(није добијена законом прописана сагласност МЗЖС), спроводи низ 
активности и мера којима се што директно а што индиректно утиче ,и краткорочно и 
дугорочно,на унапређење квалитета ваздуха у Краљеву. 
Констатовано је да град Краљево годинама уназад  испуњава обавезу мерења квалитета 
ваздуха па и мерења концентрације честица ПМ 10 и ПМ 2,5 које се ,по свом негативном 
утицају на здравље грађана,посебно издвајају. 
Констатовано је да основини проблем представља касно саопштавање резултата мерења 
концентрација честица ПМ 10 и ПМ 2,5 у ваздуху током грејне сезоне што онемогућава 
ефикаснију заштиту здравља становништва изложеног утицају загађеног ваздуха у 
Краљеву током грејне сезоне. 
Констатовано је да би комуникација и сарадња јавне управе,пре свега доносилаца одлука  
у локалној самоуправи и цивилног,образовног,привредног и медијског сектора могла и 
требала бити  боља и унапређена у функцији  заједничког креирања ефикасних  јавних 
политика града Краљева у области квалитета ваздуха. 
Као плод такве организоване и демократске расправе представника свих сегмената наше 
заједнице  дефинисан је наш Захтев са пет предлога који би,по мишљењу свих актера 
побројаних активности,свој исход требали да добију у Буџету града Краљева за 
2022.годину разврстаниху складу са важећим правилима програмског буџетирања: 
 
1.Планирати средства  у буџету града Краљева за 2022.годину опредељена за израду 
Енергетске стратегије града и Програма Енергетске ефикасности града Краљева. 
 
2.Планирати  средства  у буџету града Краљева за 2022.годину опредељена за набавку 
аутоматизоване мерене станице са припадајућом опремом и софтверским решењима која 
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омогућавају  добијање резултата квалитета ваздуха у реалном времену и благовремено 
обавештавање о тренутном квалитету преко званичних сајтова институција или преко 
посебне апликације. 
 
 Предлажемо да се испитају и могућности обезбеђења средстава за ову  намену преко 
ресорног Министарства или Агенције за заштиту животне средине, могу обезбедити 
средства али град , у најскорије време,мора добити аутоматизовану мерну станицу. 
 
3.Планирати  део средстава  опредељених буџетом града за 2022.годину  за суфинасирање 
медијских пројеката,  за подстицање и унапређење извештавања јавних гласила о 
квалитету ваздуха и мерама које утичу на  смањење загађења. 
 
4. Планирати  средства  у буџету града Краљева за 2022.годину опредељена за замену 
котларница у јавним објектима која користе еколошки лоше енергенте (угаљ, лож уље ...) 
са котларницама које користе еколошки чисте енергенте (пелет, сечку, природни гас ...) 
Први пројекат који се предлаже из ове области је котларница у ОШ „Вук Караџић“ из разлога 
што је котао дотрајао, објекат котларнице неадекватан а Рибница као насеље има јако 
загађен ваздух у току грејне сезоне.  
 
5. Планирати  средства  у буџету града Краљева за 2022.годину  и определити их за 
реорганизацију  Градске управе у функцији јачања и опремања оних њених организационих  
делова које се баве јавним политикама у области Енергетике (планирањем, рационалним 
коришћењем енергије и коришћењем обновљивих извора енергије) и Заштите животне 
средине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Краљеву 
13.12.2021 


