
19.03.2020. 
Поступамо у складу са политиком Владе и Републичког штаба – четврта седница 
Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева 
 

„Све инструкције добијене од министарстава Владе Републике Србије 
Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева већ је 
претходних дана применио. Градски штаб у потпуности прати политику Владе 
Републике Србије и Републичког штаба за ванредне ситуације“, изјавио је након 
четврте седнице командант Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
града Краљева др Предраг Терзић, будући да је стигло неколико веома важних 
инструкција од Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова 
и Министарства државне управе и локалне самоуправe, као и низ дописа који се 
односе на начин рада Градске управе, али и установа и предузећа чији је оснивач 
град Краљево. 

Градоначелник је упознао медије и грађане да је разговарао и са 
протојерејем-ставрофором Љубинком Костићем, будући да ће и Српска 
православна црква - Епархија жичка током ванредног стања настојати да верске 
обреде прилагоди новонасталој ситуацији.  

„Свештеници у овом периоду неће светити водицу, јер у ситуацији када 
свештеник иде од једног до другог домаћинства може бити преносилац заразе, 
али и да се зарази. Велики је број старачких домаћинстава, па би могло да дође и 
до ширења вируса корона. Српска православна црква ће се трудити да литургије у 
црквама и храмовима, када је то могуће, служи испред храма односно цркве и на 
тај начин делује ка смањењу могућности за ширење овог вируса“, рекао је 
градоначелник. 

Како је навео, претходног дана радници Центра за социјални рад Краљево 
су са волонтерима обишли наше најугроженије суграђане који се налазе у стању 
социјалне потребе носећи им помоћ. 

Градоначелник је похвалио све Краљевчане који су се претходног дана у 
периоду трајања полицијског часа, од 20.00 до 5.00 часова, понашали веома 
одговорно. Он је захвалио својим суграђанима на одговорном и солидарном 
понашању.  

„Укупно 40 лица је затечено на нашим улицама током полицијског часа, али 
углавном се радило о радницима чије се радно време завршава после 20.00 сати, 
који су после друге смене кренули кућама“, објаснио је Терзић поручивши: 

„Знам да није лако и разумем све грађане. Али сви морамо да се 
придржавамо одлука које смо донели. То је обавеза и одговорност сваког 
грађанина Србије. Сигуран сам да ће грађани Краљева имати довољно стрпљења 
да остану код својих кућа после 20.00 сати, да ће старији од 65 година бити у 
својим кућама све време, а ми треба да се потрудимо да им олакшамо овај 
период. Сигуран сам да ћемо ми, као Краљевчани, као грађани Србије, однети 
победу. Неопходно је само да слушамо савете лекара, савете стручњака“, 
поручио је др Предраг Терзић, градоначелник Краљева. 
 


