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Краљеву додељена средства за пошумљавање 

 
Министарство заштите животне средине издвојило је новчана средства за 

градове и општине, која ће на основу Конкурса Зеленог фонда Републике Србије, 
бити утрошена за пошумљавање у 2019. години. 

 
Град Краљево је, другу годину за редом, добио средства за пошумљавање 

у износу од нешто више од 2.200.000 динара, уз учешће Града од 600.000 динара.  
 
Министар заштите животне средине Горан Триван је изразио подршку свим 

општинама и градовима који увиђају важност овог посла јер „пошумљавање је 
савремена борба за очување животне средине“. 

 
„Очигледно не постоји свест у локалним самоуправама, или бар 

недовољна, да је пошумљавање најважнији посао за заштиту животне средине и 
не постоји свест о томе да је пошумљавање истовремено најјефтинији, 
најефикаснији и најбољи начин да спречите последице климатских промена“,  
истакао је Триван, па честитао општинама и градовима које су добиле новац на 
овогодишњем конкурсу.  

 
Члан Градског Већа града Краљева Милун Јовановић истакао је да је 

Краљево, као и прошле године, својим пројектима задовољило критеријуме 
Министарства заштите животне средине и добило средства која ће бити утрошена 
за садњу на четири локације. 

 
 „Садња ће се вршити на локацији између два моста, правац од кружног 

тока који иде према Главчићевом мосту, затим две локације где ће се вршити 
досадња на постојећим парковима и имамо локацију на Берановцу, у дужини трим 
стазе, с обзиром да је пројектом предвиђено, где је изграђена трим стаза, да се то 
подручје озелени“, појаснио је Јовановић, па додао: 

 
„Саднице ће бити добављене од ЈП „Србијашума“ и других званичних 

институција и биће засађене по програму који ћемо урадити заједно са Јавно 
комуналним предузећем „Чистоћа“ Краљево. Морамо да водимо рачуна шта је 
најбоље посадити на нашој територији, то ће вероватно бити аутохтоне сорте које 
су показале да могу успешно да се одрже на нашем подручју.“  

 
Јовановић је истакао да су озелењавање и пошумљавање јако значајни за 

будућност, као и да без здраве животне средине и екологије ни Србија, ни свет, не 
могу даље. 
 


