
17.03.2020. 
Биће кажњено осам угоститељских објеката који су прекорачили радно време у 
ванредном стању, градски превоз функционише по режиму рада током школских 
распуста...   
 

Након друге седнице Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
града Краљева од увођења ванредног стања на читавој територији Републикe 
Србије, одржане 17. марта, обратио се командант Штаба, градоначелник Краљева 
др Предраг Терзић.  

 „Приликом контроле јуче после 20.00 часова утврђено је да је осам 
угоститељских објеката прекорачило радно време и свих осам угоститеља ће бити 
кажњено. Нисам питао ни ко су ти угоститељи, ни где се налазе ти угоститељски 
објекти, сви до једног ће бити кажњени јер очигледно је да никако другачије не 
можемо да реагујемо“, изјавио је градоначелник подсетивши да је, с обзиром на то 
да се једна од мера са јучерашњег састанка Градског штаба за ванредне 
ситуације односила и на скраћење рада угоститељских објеката, одржан састанак 
са представницима угоститеља са територије града Краљева. Том приликом 
угоститељи су обавештени шта су њихове обавезе, као и да ће одељења у оквиру 
Градске управе града Краљева контролисати њихов рад, који је ограничен од 8.00 
до 20.00 часова.  

Градоначелник је подсетио и на то да су и пензионерима упућени апел и 
молба да остану код својих кућа, што такође није испоштовано.  

„Очигледно је да ћемо морати да кажњавамо како бисмо коначно 
успоставили ред и функционисање. Казну прописују републички органи, за сада 
ћемо сачекати. Надам се да ће се људи уразумити“, рекао је Терзић обративши се 
опет најстаријим суграђанима: 

„Молим све људе старије од 65 година да остану код својих кућа јер то је 
једини начин да заштите своје животе.“     

Градоначелник је даље навео да је разговор обављен и са Спортским 
центром „Ибар“, који је затворио за коришћење своје објекте, као и са Спортским 
савезом града Краљева, чији председник је контактирао све спортске клубове и 
организације на територији града Краљева и они су прекинули и тренинге и 
такмичења. 

Председник Скупштине града Краљева Ненад Марковиће ће убудуће бити 
задужен за рад са волонтерима. Сви они који желе и могу да се прикључе 
волонтерима могу да се јаве на бројеве телефона Црвеног крста Краљево – 
036/316-650, 036/334-770. На ове бројеве могу да се јаве и старије особе које 
немају никога ко би могао да им помогне - ни децу, ни унуке, ни комшије.  

Људи који показују симптоме вируса корона могу да се јаве Заводу за јавно 
здравље, на телефонске бројеве 064/88-55-176, 064/88-55-177, који су доступни за 
све грађане од 8.00 до 22.00 сата до краја ванредног стања. 

Градоначелник Краљева је изјавио и да је са градским јавним превозницима 
претходног дана обављен састанак, а да ће још један бити одржан данас.  

„Градски јавни превоз функционише у складу са редовним редом вожње, 
прилагођен данима када деца не иду у школу, данима летњег и зимског распуста“, 
рекао је Терзић. 



Према његовим речима, Привредна комора Краљево даје информације 
свим привредним субјектима са територије града Краљева. Привредници се могу 
информисати о свим мерама које су предузели Влада Републике Србије, 
Републички штаб, локална самоуправа и Градски штаб за ванредне ситуације.  

С обзиром на то да од јуче не функционишу основне, средње, школе и 
факултети, не функционише ни рекреативна настава, тако да Дечје одмаралиште 
„Гоч“ неће радити. 

Краљевачко позориште не ради од претходне седмице. Не функционише ни 
Мултимедијални центар „Кварт“. 

Градоначелник др Предраг Терзић је саопштио да је на данашњој седници 
Штаба извршена измена састава стручно-оперативних тимова и да је од данас нов 
координатор на нивоу града Краљева др Радован Чеканац, уместо др Верице 
Ђукић, будући да запослени у Заводу за јавно здравље Краљево имају много 
обавеза зато што су преузели део обавеза Завода за јавно здравље Чачак.  

„Ради се о врсном епидемиологу који је деценијама радио у оквиру војног 
система. Мислим да ће нам његово знање и искуство у овим данима много 
значити“, поручио је Терзић и нагласио:  

„Око стручних тема изјаве неће давати нико од политичара. О стручним 
темама, о медицинским темама, говориће стручњаци. Ми имамо веома добре 
стручњаке у граду Краљеву. Имамо тим који је сада појачан и др Чеканцем, тим 
људима можемо да верујемо. Слушамо струку, то је наш задатак, сада нас може 
спасити само знање, само струка, само професионализам.“  

Градоначелник је најавио и за данас заказан нови састанак са свим 
шефовима одборничких група са територије града Краљева, после кога ће имати 
заједничко сопштење.  
 
 


