
17.03.2020.
Саопштење шефова одборничких група у Скупштини града Краљева

Услед  новонастале  ситуације  и  ванредног  стања  на  територији  целе
Републике Србије због ширења вируса корона, градоначелник града Краљева др
Предраг  Терзић  и  председник  Скупштине  града  Краљева  Ненад  Марковић
одржали  су  састанак  са  шефовима  одборничких  група  у  Скупштини  града
Краљева. 

Након  састанка,  председник  Скупштине  се  обратио  заједничким
саопштењем, у коме се каже:

 
„Представници свих одборничких група у Скупштини града Краљева

заједно позивају на солидарну борбу против ширења заразе.  На састанку
шефова  одборничких  група,  коме  су  присуствовале  све  странке  и  групе
локалног парламента без обзира да ли учествују или бојкотују рад локалног
парламента,  потврђена  је  заједничка  забринутост  због  ширења  вируса
COVID19  и  последице  које  неконтролисано  ширење  може  да  изазове.
Закључено  је  да  је  због  тога  неопходно  да  се  у  јавности,  и  то  из  свих
институција,  чује  што  јединственији  и  што  умеренији  тон  који  улива
поверење  грађанима,  да  нису  препуштени  сами  себи,  нарочито  да  неће
постати жртве политичких сукоба и неслагања.

На састанку,  на  коме  је  присуствовао  и  градоначелник  Краљева др
Предраг Терзић, постигнут је висок степен сагласности у вези са донетим
Планом заштите и спасавања од епидемије, али је изнето и низ предлога за
унапређење предложених мера које ће градоначелник предложити Кризном
штабу на разматрање и одлучивање. Такође је  предложено да овај  начин
комуникације  и  утицаја  на  тела  која  доносе  прописе  који  све  чланове
заједнице обавезује  на поступање током ванредног  стања постане стална
пракса како би се обезбедило да грађани Краљева што директније утичу на
квалитет донесених одлука од којих дословно зависе у најтежим тренуцима.

Учесници састанка потврдили су спремност да учине све у њиховој
моћи да се донете одлуке спроведу, а све у циљу заштите широких, посебно
најугроженијих слојева становништва.

Постигнута је сагласност око става да се ниједан део заједничке борбе
за здравље становника не користи у сврхе политичке промоције те да ће се
сви уздржавати од истицања партијских заслуга.

У том смислу договорено је да ниједна политичка организација неће
посебно  организовати  своје  волонтерске  мреже,  већ  да  ће  људе
заинтересоване  и  спремне  да  помогну  организовати  кроз  локалну
организацију Црвеног крста у коме ће волонтери претходно бити обучавани
како да поступају и да,  одговорно по своје и опште здравље, извршавају
поверене задатке.



И за овај као и за све друге важне послове у борби против ширења
заразе  представници  краљевачких  политичких  организација  уздају  се  у
најстручније  људе  у  својој  заједници  којима  овом  приликом  захваљују  и
одају признање за пожртвованост.

Договорено  је  и  да  представници  свих  присутних  организација  и
учесника  у  политичком  животу  града  у  јавним  наступима  промовишу
одговорно  понашање  и  примером  показују  доследност  у  понашању  и
примени средстава за заштиту и превенцију.

Овом приликом апеловано је и на све друге актере политичке сцене
који нису у Парламенту на локалнном нивоу да се придруже заједничким
напорима  и  покажу  разумевање  за  неопходност  што  једноставнијег  и
солидарнијег суочавања са опасношћу која нас је угрозила.

Апелујемо на грађане да не позивају политичке партије за помоћ, већ
Црвени крст као део Градског штаба.“


