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18.03.2020. 
Функционишемо као тим одговорних људи: Градски штаб донео нове мере за 
угоститеље, упутио захтеве за разне видове помоћи републичким и локалним 
институцијама, апеловао на грађане да поштују препоруке...  
 

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, на челу 
са командантом градоначелником Краљева др Предрагом Терзићем, одржао је 
трећу седницу од проглашења ванредног стања на територији Републике Србије. 
 Како је истакао градоначелник, у складу са одлукама Владе Републике 
Србије и Републичког штаба за ванредне ситуације, које се односе на растојање 
гостију у угоститељским објектима, Градски штаб за ванредне ситуације на 
територији града Краљева је донео одлуку да у једном угоститељском објекту 
растојање између гостију буде два метра.  

„Сваки угоститељ има обавезу да на видном месту, на улазу у свој 
угоститељски објекат, истакне број људи који се може налазити у угоститељском 
објекту с обзиром на површину. Када инспекцијски органи дођу до објекта, они 
простим пребројавањем гостију могу да утврде да ли је, или није, прекршен 
пропис који ограничава број гостију“, објаснио је градоначелник. 

Он је нагласио да је особама старијим од 65 година забрањен излазак и 
додао:  

„Када говоримо о сеоским подручјима, до 5.000 становника, ограничење се 
односи на особе старије од 70 година, при чему, људи који живе у кућама могу да 
изађу у своја дворишта. То не да није забрањено, него је чак препоручљиво.“  

Градски штаб је донео и друге мере, које се односе на начин 
функционисања градског и приградског јавног превоза на територији града 
Краљева.  

„С обзиром на то да у периоду од 20.00 до 5.00 часова постоји полицијски 
час, ограничили смо време рада градског јавног превоза - не може започети пре 
5.00 сати, а мора се завршити до 19.30. У 19.30 аутобуси градског и приградског 
превоза морају да буду паркирани“, изјавио је Терзић и нагласио да се полицијски 
час односи на све грађане, без обзира где живе, којој политичкој партији 
припадају.  

„Tо сада није важно. Морамо заједничким снагама, уједињени, да се 
изборимо, то је једино решење“, поручио је др Предраг Терзић.  

С обзиром на то да је полицијски час синоћ уведен, у току дана ће, уз помоћ 
Министарства унутрашњих послова Владе Републике Србије, Полицијске управе 
за град Краљево, бити прецизних информација о начину добијања пропусница за 
привредне субјекте које имају раднике и у другој и трећој смени, а Регионална 
привредна комора Моравичког и рашког управног округа треба да обавести 
Привредну комору Србије о свим привредним субјектима са територије Рашког и 
Моравичког округа који раде после 20.00 часова.    

Градоначелник је навео да је од проглашења ванредног стања, и поред 
апела да се не праве кућне залихе, према статистици Регионалне привредне 
коморе, уље куповано 126% више него пре ванредног стања, брашно 201%, шећер 
223%, тоалет папир 210% више. Он  је апеловао на суграђане да то не чине и да 
буду солидарни.  
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„Уколико ви купите 20 литара уља, шта ће остати за вашег комшију, рођака, 
пријатеља? Треба да будемо солидарни, да се трудимо да мислимо не само о 
себи, већ и о другима, о људима старијим од 65 година, очевима, мајкама, дедама 
и бакама... да одемо код њих, да им помогнемо, да помогнемо старијим 
комшијама. Не можемо се ослонити само на Црвени крст, на волонтере. Морамо 
сви заједно, уједињени, да се изборимо са овом пошасти“, поручио је командант 
Градског штаба.  

На седници Градског штаба донета је и одлука да се обрати Републичком 
штабу за ванредне ситуације са захтевом за одређеном личном заштитном 
опремом – маскама, рукавицама, мантилима, али, како је нагласио градоначелник, 
пропорционално броју становника у Краљеву, јер ми смо солидарни, будући да ће 
бити потребно и другим локалним самоуправама. 

Захтевано је од Војске Србије да обезбеди одређени број војника за 
заштиту улаза у Општу болницу „Студеница“ и Дом здравља Краљево. Према 
речима градоначелника, минимални број неопходних војника је 10, оптимално би 
било од 16 до 18 војника.  

Биће потребна и помоћ при одржавању јавне хигијене и јавних простора. 
Биће захтеван и одређени број возила за одношење киштри и одређени број 
возача како би одржали град у оној мери у којој је могуће за време ванредног 
стања. 

 „Функционишемо као систем, као тим одговорних људи који се боре да 
спрече настанак епидемије корона вируса и на нашој територији, односно трудимо 
се да смањимо последице“, поручио је градоначелник након седнице Штаба.  

 
 


