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У 
оквиру реaлизције пројекта ”Значај успостављања мониторинга површинских вода – студија 
случаја града Крагујевца” који спроводи Удружење Екомар, на Природно-математичком 
факултету у Крагујевцу одржан је састанак са представницима надлежних органа и институција 
из области управљања и праћења квалитета вода на територији Крагујевца. Циљ је успостављање 
мониторинга на површинским водама у граду.

Како решити проблеме 
везане за угрожавање квалитета 
површинских вода на територији 
града, а посебно квалитет воде у 
језеру у Шумарицама, као и на који 
начин успоставити континуирани 
мониторинг површинских 
вода, само су неке од тема 
завршног састанка у оквиру 
програма „Значај успостављања 
мониторинга површинских вода 
града Крагујевца“.

Један од захтева је да се 
на воденим екосисемима 
намењеним спорту и рекреацији, 
осим праћења физичких, 
хемијских и микробиолошких 
параметара, обавезно спроводи 
и мониторинг биолошких 
параметара у циљу очувања 
здравља људи. То се, пре свега, 
односи на језеро у Шумарицама.

Институт за јавно здравље  
радио је контролу квалитета 
воде из језера Шумарице у току 
купалишне сезоне.

Град спроводи мониторинг 
површинских вода тако што 
ангажује Институт за јавно 
здравље да контролише квалитет 
површинских вода четири пута 
годишње. 

Свако даље коришћење језера Шумарице, могуће је само уколико 
се реши проблем загађења језера, а то подразумева реконструкцију 
постојећег колектора и канализационе мреже, закључак је учесника 
састанка.

Такође,  потребно је унапредити мониторинг површинских вода, 
при чему би се ова испитивања спроводила неколико пута годишње.

Извештава новинар РТК Зорица Савић Ранковић.

Како решити проблем 
угрожавања квалитета површинских вода 

у граду?
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На састанку су најављени и 
планови за ову годину који ће се 
спроводити у оквиру програма 
унапређења ефикасног коришћења 
енергије.

Програм финансирања 
активности и мера унапређења 
ефикасног коришћења енергије 
који спроводи Министарство 
рударства и енергетике започет је 
2021. године.

Национална стратегија државе 
је да се субвенцијама у целој земљи 
унапреди енергетска ефикасност и 
смањи потрошња енергије.

Програм енергетске санације 
стамбених зграда, породичних 
кућа и станова спроводе локалне 
самоуправе. 2021. године на јавни 
позив државе у Шумадисјком 
округу пријавиле су се три локалне 
самоуправе, град Крагујевац, 
општина Рача и општина Баточина 
док су за ову годину све локакне 
самоуправе у Шумадијском 
управном округу определила 
средства за ову намену.

Искуства из прошле године и 
резултате реализације програма 
енергетске санације изнели су и 
начелници Борског и Пиротског 
управног округа.

Субвенције државе из области 
енергетске ефикасности и у 2022. години

О дзив локалних самоуправа и грађана на Јавни позив Републике Србије за субвенције из области 
енергетске ефикасности који је расписан 2021. године била је тема састанка коме су присуствовали 
начелници округа Републике Србије и потпредседница Владе и министарка рударства и 
енергетике Зорана Михајловић.

Потпредседница Владе Србије и 
Mинистарка рударства и енергетике 
Зорана Михајловић најавила је 
нове јавне позиве и пројекте 
које ће министарство рударства 
и енергетике да распише крајем 
јануара а тичу се сувенвција за 
замену столарије.

Из Министарства рударства и 
енегетике најављују помоћ и за 
социјално угрожене категорије 
становништва у сарадњи са 
социјалним службама како би сви 
држављани Србије имали корист 
од програма мереa енергетске 
ефикасности.    

 
Извештава новинар РТК 

Иван Ганић.
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Прилику да у оквиру мера 
енергетске ефикасности добију 
нове прозоре и врата и котлове 
на гас и пелет добило је близу 150 
крагујевачких домаћинтстава, а 
радови су завршени у 127.

За те намене град је издвојио 5,5 
милиона динара, а Министарство 
рударства и енергетике 5 милиона.

Реализација овог пројекта 
биће настављена, а расписивање 
конкурса очекује се на пролеће.

У овој години за замену столарије и соларне 
панеле 20 милиона динара

К роз спровођење мера енергетске ефикасности у Крагујевцу је 149 домаћинстава добило могућност да 
замени столарију. Са тим пројектом наставиће се и у овој години, за шта је у градском буџету планирано 
20 милиона динара.

Град Крагујевац је ове године 
обезбедио знатно више новца. За 
замену столарије планирано је 20 
милиона динара.

У току је конкурс за соларне 
панеле за производњу 
електричне енергије за 
сопствене потребе. За соларне 
панеле је издвојено 10 милиона 
динара, од чега су по пет милиона 
обезбедили град Крагујевац 
и Министарство рударства и 
енергетике.

Максималан износ за који може 
да конкурише једно домаћинство 
је 420 хиљада динара.

Извештава новинарка РТК 
Зорица Савић Ранковић.



КГ еко билтен (месечни билтен о стању животне средине у граду Крагујевцу) 
је настао у сарадњи Одељења за заштиту животне средине Града Крагујевца са 
Институтом за јавно здравље - Крагујевац и удружењем грађана “Стаклено звоно” 

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стефан Никезић

Трг Слободе 3
34000 Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Начелнк управе : Дејан Ружић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
начелник мр Драган Маринковић,

Трг Слободе 3

www.kragujevac.rs

Драгана Мркаљ
дипломирани биолог - еколог, саветник

Драгана Новаковић
дипломирани хемичар, саветник

Ана Симоновић
дипломирани правник, саветник

Ивана Антонијевић
дипломирани биолог, саветник

КГ ЕКО билтен 01/22
за јануар 2022.

изашао је 21.04.2022. године

Издавач : 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
Одељењe за заштиту животне средине града Крагујевца

Уређује:
 Удружење “Стаклено звоно”

Зорица Савић Ранковић
Бојан Ранковић

Фотографије:  Бојан Ранковић, 
Билтен садржи податке преузете из извештаја 
Института за јавно здравље – Крагујевац


