
11.10.2019. 
Акција чишћења река Србије почела у Краљеву 
 

Град Краљево је први на листи градова у којима дневни лист „Блиц“ и 
компанија VIP mobile покрећу велику еколошку акцију „Очистимо реке Србије“, са 
намером да се водотоковима у Србији врати достојанствен изглед, као и да се 
животна средина учини здравијом и лепшом. 

Акција, која је 11. октобра почела у Краљеву, спроводиће се до децембра 
ове године. У плану је чишћење више од 20 река и приобаља широм Србије, а 
читав пројекат подржао је и потпредседник Владе Србије Расим Љајић. 

„Очистимо реке Србије“ је наставак претходне акције „Блица“ у којој је 
учествовало више од 2.500 људи и у оквиру које је, са 16 локација - 11 река и пет 
језера, однесено близу 2.000 кубика отпада. Уз подршку компаније VIP mobile,  
пројекат се наставља акцијама у нашем граду, у коме ће, поред градског 
шеталишта поред Ибра, бити очишћено и ушће Ибра у Западну Мораву. Акције ће 
бити организоване и у Kрушевцу, Нишу, Панчеву, Сомбору, Бачкој Тополи, 
Чајетини, као и у бројним другим местима широм Србије. 

Акција у Краљеву је кренула од кошаркашких терена поред Ибра код 
Атлетског стадиона, уз учешће 30 ђака стручног одељења - техничара за заштиту 
животне средине краљевачке Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе Радић“, 
као и бројних волонтера.  

Акцији су се прикључили и градоначелник града Краљева др Предраг 
Терзић и народни посланик из Краљева у Народној скупштини Републике Србије 
Бранимир Јовановић, који је и члан неформалне еколошке Зелене посланичке 
групе Народне скупштине Републике Србије. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је нагласио да се град, уз 
помоћ Одсека за заштиту животне средине Градске управе града Краљева и ЈКП 
„Чистоћа“ Краљево, прикључио акцији „Блица“ да очистимо Србију. Простор са 
кога је акција кренула, како је истакао градоначелник, омиљено је шеталиште 
Краљевчана и треба да буде и лепше и чистије.  

„Мислим да се ради о веома доброј акцији коју је подржала Влада 
Републике Србије и потпредседник Владе Расим Љајић. Сви ћемо покушати да 
свој град учинимо чистијим и лепшим. Уз помоћ нашег Одсека за заштиту животне 
средине, јавних комуналних предузећа, волонтера, друштвено-одговорних 
компанија, ми готово сваког месеца имамо акције чишћења различитих делова 
Краљева, центра града, приградских насеља, али и села“, изјавио је 
градоначелник Краљева. 
 Краљевачки народни посланик у републичкој Скупштини Бранимир 
Јовановић сматра да Краљево треба да организује акције сличне овој.  

„За мене је ово посебно важно не само што ћемо очистити један део обале 
Ибра, већ на овај начин шаљемо јасну поруку свим суграђанима да треба да 
променимо свест, да променимо систем вредности, да морамо да будемо свесни 
да не смемо да загађујемо природу. Често чујемо, и то је заблуда, да је Србија 
богата водама. Србија јесте богата водама за пиће по глави становника, али оним 
водотоковима који извиру на територији наше земље нисмо богати. То је још један 
од разлога због којих треба да чувамо наше воде, које се загађују и материјама 



које се испуштају у воде и тиме што ми несавесно свашта бацамо поред воде и у 
реке и тако утичемо негативно на нашу животну средину“, рекао је народни 
посланик. 

Директор ЈКП „Чистоћа“ Краљево Ивица Богојевић је изразио задовољство 
што, као и много пута до сада, предузеће помаже овакве активности. 

„Сматрамо да је ово од виталног значаја не само за град, већ за целу 
Србију. Ово је пример који треба да наставимо да спроводимо и у будућности. 
Мени је драго што се „Чистоћа“ увек одазивала оваквим активностима и помагала 
да се спроведу у делу и да очистимо свој град. Ово је добра акција и ми је 
подржавамо јер је вид едукације грађанства. Нико за нама неће очистити док то 
сами не урадимо. Ако сами не поведемо рачуна о својој животној средини, нико са 
стране неће доћи да очисти“, рекао је Богојевић.  

Представница „Блица“ Ана Лађаревић је истакла да је планирано чишћење 
Ибра и наредне недеље - код ушћа у Западну Мораву, а потом и чишћење река у 
остатку Србије.  

„План нам је да до краја године очистимо између 20 и 30 река и да и 
наредне године наставимо ову еколошку акцију“, поручила је. 

Ана Борош Тодић, из компаније VIP mobile, истакла је задовољство што у 
овако великом броју почињу да екомотивишу Србију и што почињу управо од 
Краљева. 

„Велико нам је задовољство што ћемо бити у прилици да током наредних 
месеци велики број локација широм земље учинимо лепшим и чистијим колико год 
је то могуће. Брига о животној средини је вредност коју ми у компанији VIP живимо 
већ годинама кроз велики број волонтерских акција којима се прикључујуемо, тако 
да нам је задовољство што са редакцијом „Блица“, нашим партнером, радимо још 
једну лепу ствар. Велики број наших колега је данас овде и са волонтерима из 
града Краљева ће чистити Ибар“, рекла је представница VIP-а. 
     
 


