
 
16.03.2020. 

Градоначелник Краљева: заједно, солидарно и одговорно до победе над вирусом 
корона  
 

После одлуке председника Републике Србије Александра Вучића о 
проглашењу ванредног стања на територији читаве Републике Србије, услед 
опасности од ширења заразе вирусом корона, донете 15. марта 2020. године, 
Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева је 16. марта 
одржао седницу, на којој је донео неколико наредби. 

Командант Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Краљева – градоначелник града Краљева др Предраг Терзић се након седнице 
Штаба обратио медијима односно грађанима Краљева. 

„Налаже се свим председницима месних заједница на територији ужег 
градског језгра да оформе кол центре који ће бити намењени за комуникацију са 
старим и изнемоглим лицима у смислу пружања неопходне помоћи у виду 
достављања најпотребнијих животних намирница.  

Налаже се Градској управи града Краљева - Одељењу задуженом за 
послове саобраћаја, да обави састанак са свим градским јавним превозницима 
који обављају градски и приградски превоз на територији града Краљева, како би 
извршили све неопходне мере за несметано функционисање градског јавног 
превоза на територији Краљева, који ће се обављати у складу са редовним 
режимом вожње.  

Налаже се Центру локалних услуга града Краљева затварање свих дневних 
центара и центара за старе који постоје на територији града Краљева. 

Центар за социјални рад ће наставити свој рад и биће исплаћиване све 
помоћи према лицима која се налазе у стању социјалне потребе.  

Налаже се Црвеном крсту Краљево да испоручује топле оброке, лекове и 
све друго што је неопходно старим и изнемоглим лицима“, навео је 
градоначелник. 

Он је позвао волонтере који желе да помогну да се јаве у просторије 
Црвеног крста Краљево, у Улица цара Лазара број 19, или да позову на телефон 
број 316-650, и апеловао на све грађане да буду солидарни.  

„Молим вас да не позивамо Црвени крст у случајевима када не постоји 
потреба, када старе особе имају млађе чланове домаћинства који могу да им 
допреме храну и лекове, да најпре потомци помогну. Апелујем на управнике 
стамбених заједница у граду да буду солидарни са станарима у својим зградама. 
Апелујем на комшије да помажу старим лицима која живе у њиховој згради. 
Апелујем да не зовемо сви Завод за јавно здравље и када знамо да нам ништа 
није само да бисмо били сигурни да нам ништа није. Апелујем на новинаре да 
правовремено и истинито извештавају, да не ширимо панику, да дајемо грађанима 
праве информације, да слушамо струку, а не људе који само желе да се њихов 
глас чује, да се не образујемо преко друштвених мрежа, преко интернета, да 
слушамо стручне људе, лекаре, оне који знају... Да не користимо ово време за 
странчарење, за политичке свађе“, поручио је градоначелник Краљева истакавши 
да ће, са председником Скупштине града Краљева, имати састанак са шефовима 



свих одборничких група, да ће се током дана састати и са представницима 
угоститеља, као и да ће током дана организовати што више састанака са 
релевантним факторима који могу да утичу на сузбијање ове пошасти.  

„Сада не треба да се делимо. Схватимо сви заједно озбиљност ситуације у 
којој се налазимо. У Краљеву немамо још ниједног инфицираног, зато морамо да 
будемо озбиљни, да се придржавамо препорука“, рекао је Терзић.  

Према његовим речима, угоститељски објекти неће бити затворени, али ће 
им радно време бити ограничено - од 8.00 до 20.00 часова. У једном 
угоститељском објекту може да буде највише 50 гостију, а растојање најмање 
један метар.  

„Ко се не буде придржавао, неће имати никакву врсту заштите. Одељењу за 
инспекцијске послове, као и другим службама у Градској управи, биће 
прераспоређено радно време, тако да ће инспекцијске службе увече обилазити 
угоститељске објекте. Полицијска управа ће такође бити додатно ангажована и 
водићемо рачуна да се наредбе Градског штаба поштују. Немојмо се шалити, 
стављати слике по друштвеним мрежама из кафана и ресторана... Молим вас, 
штитимо своје очеве, мајке, старије људе, то је једини начин да успемо да се 
изборимо са вирусом корона“, замолио је суграђане градоначелник.  

Како је рекао, сва предузећа и установе чији је оснивач град Краљево, као и 
приватна предузећа, наставиће да раде, с тим да ће у неким случајевима доћи до 
прерасподеле радног времена, а када је могуће, радиће се на даљину, од куће.  

„Неодлазак деце у школу, у вртиће, ствара нове обавезе родитељима, 
бакама и декама који су их чували до сада. Ми ћемо у складу са упутствима која 
ће ускоро стићи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, о начину 
органозовања наставе на даљину, увести нов начин наставе у основним и 
средњим школама. Што се тиче деце која су до сада одлазила у вртиће и школе, 
мора се наћи начин како би она била безбедна у својим кућама“, поручио је први 
човек града Краљева и додао:         

„У јавним установама и предузећима можемо наћи решење да при мањем 
обиму посла запослени који имају старију или одраслу децу проведу време на 
послу, док родитељи који имају децу у вртићима и школама део радног времена 
проведу код куће. Ми ћемо се трудити да то урадимо у јавним предузећима и 
јавним установама и у Градској управи, али мораћемо да нађемо начина и да 
приватна предузећа изађу у сусрет родитељима. Апелујем на сва приватна 
предузећа да покажу солидарност тако што ће помоћи мајкама да буду са својом 
децом“, рекао је Терзић. 

Он је истакао и проблем власника приватних предузећа, најпре оних која су 
извозно оријентисана, којима се поруџбине одлажу и отказују и који ће имати 
мањи прилив новца, али да је сада најважније да се заштите животи људи, па тек 
онда да се говори о приходима, профиту, зарадама.  

„На првом месту треба да сачувамо животе поготову старих људи, сад се о 
њима највише бринемо, о њима највише размишљамо. Свако од нас има 
родитеље, рођаке, комшије, пријатеље... старије од 65 година. Хајде да се 
организујемо сами да помогнемо, да не чекамо Црвени крст. Сва јавна предузећа 
и јавне установе и Градска управа морају да донесу план, да организују 
координаторе на нивоу својих предузећа и установа, као и приватна предузећа. Уз 



подршку грађана и институција, сви заједно можемо да победимо“, поручио је 
командант Градског штаба нагласивши: 

„Ово није борба председника, Владе, градоначелника, Већа, Штаба за 
ванредне ситуације. Ово је наша заједничка борба из које морамо да изађемо као 
победници, а победа ће се приказивати у што мањем броју заражених и смртних 
исхода.“ 

Према речима градоначелника, апотеке ће добити нове количине и 
заштитних маски и средстава за дезинфекцију, међутим, многи грађани купују и 
више него што им је неопходно, исто као и у прехрамбеним продавницама. Он је 
истакао да држава Србија има довољно брашна за 12 месеци, али нема довољно 
маски, које чекамо да стигну из Кине - пет милиона комада.  

„Морамо да покажемо солидарност. Немојте куповати више него што вам је 
потребно. Будите солидарни са комшијом, да и он може да купи. Морамо да се 
понашамо одговорно јер је то једини начин да заједничким снагама успемо“, 
апеловао је Терзић.  
 Градоначелник је упутио молбу суграђанима да се што више хране 
доставља домаћинствима, да људи избегавају да одлазе у угоститељске објекте у 
великом броју, замоливши све да буду разумни, одговорни, према себи, али и 
гостима.  

Градоначелник је навео и да директори Опште болнице „Студеница“ и Дома 
здравља Краљево имају састанак са министром здравља Златибором Лончаром, 
као и друге састанке у оквиру Министарства здравља.  
 Градоначелник је апеловао на суграђане да се сви социјални контакти 
умање до оне мере до које је то могуће и да заједничким снагама успемо да се 
изборимо.  

„Заједно ћемо се борити и сигуран сам да ћемо се изборити“, поручио је др 
Предраг Терзић, градоначелник Краљева након седнице Градског штаба за 
ванредне ситуације на територији града Краљева.  

 
 
 
 


