
19.03.2020. 
Почела дезинфекција улица и јавних површина у Краљеву 

 
Радници Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Краљево у четвртак вече, 

с почетком полицијског часа, у 20.00 часова, почели су дезинфекцију града, у 
циљу борбе против вируса корона. Аплауз подршке пружили су им командант 
Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић, са сарадницима, члановима Штаба – замеником градоначелника 
Вукманом Ракочевићем, председником Скупштине Ненадом Марковићем, као и  
директорима Опште болнице „Студеница“ Зораном Мрвићем, Завода за јавно 
здравље Краљево Александром Мацаном, ЈКП „Чистоћа“ Ивицом Богојевићем. 
 Градоначелник је истакао да ћемо наставити да аплаудирамо из вечери у 
вече и лекарима, и медицинским сестрама, и поштарима који доносе пензије 
нашим најстаријм суграђанима, и продавачицама у маркетима, и радницима 
апотека, свима онима који покушавају да нормалан живот наставе у нашем граду. 
Он је посебно нагласио да треба да помогнемо нашим најстаријим суграђанима, 
људима који су изградили Дом здравља, Хируршки блок... Људима који су 
годинама и деценијама градили овај град и ову државу.  

„Сад треба да им сви заједно помогнемо, јер то су наши очеви, мајке, деде и 
бабе. Мислим да смо данас сви заједно једна велика и одговорна породица. Од 
тога колико будемо дисциплиновани, зависиће успех у овом великом рату против 
невидљивог непријатеља. Када погледам колико смо синоћ били дисциплиновани, 
колико смо били солидарни, сигуран сам да ћемо још једном однети победу. 
Неопходно је да се придржавамо полицијског часа, од 20.00 до 5.00, и они људи – 
наши рођаци, пријатељи, комшије - који се не придржавају, морају бити кажњени. 
Због тога што ризикују животе наших најстаријих суграђана. Ово није време да 
правимо изузетке. Сви који праве грешке, који се крећу улицама после 20.00 сати, 
а немају потребу за тим, морају да буду кажњени. Дисциплина, одговорност и 
солидарност су речи које ће нам највише значити да бисмо успели да се 
изборимо“, поручио је градоначелник истакавши да вирус напада без престанка и 
да није проблем да неко изађе на улицу током поподнева, али је проблем уколико 
не држи дистанцу.  

„Старији од 65 година, не можете да излазите из својих кућа! Због вас 
самих. Уколико вам је нешто потребно, позовите, донећемо. Имате и децу и унуке 
и комшије, али имате и нас, Црвени крст, волонтере. Имате младе људе који желе 
да вам помогну и још једном кажу хвала за све оно што сте урадили за Краљево, 
за Србију. Ви сте нама још увек потребни, без обзира колико имате година, ви 
треба да останете са нама“, поручио је најстаријим суграђанима градоначелник. 

Према речима директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево, предузеће је спремно за 
овакав позив.  

„Никaда солидарнији нисмо били. Надам се да ћемо успети максимално да 
одговоримо задатку пред собом“, рекао је он објаснивши да дезинфиковање значи 
комплетно прање јавно прометних површина, уз убацивање одређених хигијенских 
средстава којима ће бити стерилисане улице и јавне површине.  

Према његовим речима, дезинфекција ће се наставити и наредних вечери у 
градској зони, шириће се и у приградска насеља, свуда где буде потребно. 



 
Директор Опште болнице „Студеница“ Зоран Мрвић је, док је трајао аплауз 

Краљевчана докторима и медицинском особљу, захвалио грађанима Краљева који 
им указују поверење и захвалност.  

„Ово је само један од начина како можемо да се супротставимо заразној 
болести. Важно је поштовати полицијски час, још је важнија изолација. Сваког 
дана имамо људе који то крше, суграђане који су дошли из иностранства. 
Угрожавају пре свега животе својих најближих и најстаријих, па свих нас. Хапшење 
неће решити проблем. Одговорност коју ви носите према свима нама је много 
већа од казни и хапшења. Молим вас, дозволите нам да спроведемо планиране 
мере“, поручио је директор Опште болнице „Студеница“. 


