
23.03.2021. 
Средства Министарства заштите животне средине за два пројекта града Краљева 

 
Уговор о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу 

заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији града 
Краљева и Уговор о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења 
ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. години на територији града 
Краљева, 23. марта, у Палати Србија, потписао је заменик градоначелника 
Краљева Вукман Ракочевић са министарком заштите животне средине Иреном 
Вујовић. 

Укупна средства за реализацију пројекта пошумљавања износе 1.306.000 
динара, с тим да је Министарство обезбедило 1.000.000 динара, а град Краљево 
23,43 одсто укупне вредности – 306.000 динара. За пројекат смањења загађења 
ваздуха, од укупно 4.000.000 динара, Министарство обезбеђује 3.000.000, а град 
Краљево четвртину укупне вредности пројекта – 1.000.000 динара.     

Пројекат „Дрвореди на левој обали Ибра у граду Краљеву“ добио је 
средства Министарства заштите животне средине по Јавном конкурсу за доделу 
средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу 
заштите и очувања предеоног биодиверзитета у 2021. години. Односи се на 
пошумљавање јавне зелене површине у градском језгру, на левој обали реке 
Ибра, популарне „градске плаже“, коју становништво користи за активну и пасивну 
рекреацију, нарочито лети. Реализација пројекта ће допринети заштити и очувању 
предеоног диверзитета на подручју града Краљева, повећању пошумљености, као 
и „враћању“ аутохтоних врста на јавне зелене површине и очувању локалног 
генотипа и очувању целог екосистема, као и заштити животне средине и смањењу 
загађења. 

У претходне две године град Краљево је, у сарадњи са Министарством, 
спроводио пројекте пошумљавања - „Град Краљево – Ботаничка башта 1 и 2“ и 
„Дрвореди као ветрозаштитни појасеви“, чијом реализацијом су повећане 
пошумљене површине и дат допринос очувању животне средине, пре свега 
смањењу буке и загађења. Овај пројекат представља наставак активности у циљу 
повећања зеленила на територији града Краљева, чиме се доприноси унапређењу 
квалитета животне средине и смањењу аерозагађења.      

Пројекат града Краљева који подразумева израду и спровођење програма 
субвенције замене котла за индивидуалне системе грејања, заменом котлова у 
индивидуалним ложиштима на чврста горива котловима на гас такође ће 
суфинансирати Министарство заштите животне средине, по Јавном конкурсу за 
доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења 
ваздуха у Србији пореклом из индивидуалних извора у 2021. години.  
 Циљ пројекта је смањење загађења ваздуха на територији града Краљева 
пореклом из индивидуалних система за грејање. Заменом енергената еколошки 
прихватљивијим гасом и пелетом и применом одговарајућих котлова који 
испуњавају потребне стандарде, допринеће се смањењу испуштања загађујућих 
супстанци из индивидуалних извора у животну средину. Очекивања су да се, кроз 
реализацију овог пројекта, омогући замена 50 система за грејање еколошки 



прихватљивим системима и значајно смањи емисија РМ10 честица и других 
загађујућих супстанци које утичу на квалитет ваздуха у Краљеву. 

 
 


