
20.03.2020. 
Градоначелник позвао Краљевчане да поштују наредбе: будимо дисциплиновани 
и солидарни да бисмо се изборили са овом пошасти 
 

Обраћање медијима након пете седнице Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Краљева командант Штаба, градоначелник др 
Предраг Терзић, почео је поновним апелом на најстарије суграђане, али и све 
грађане – да поштују забрану изласка из својих домова односно забрану кретања 
у време полицијског часа.  

„И поред апела да особе старије од 65 година не излазе из својих домова, 
било је оних који су ту забрану кршили, па је Полицијска управа Kраљево јуче 
поднела неколико кривичних пријава онима који су се оглушили о све наше апеле. 
Kривичне пријаве поднете су и за оне који су нашли на улици после 20.00 часова, 
а једна особа која је прекршила наредбу о изолацији ухапшена је и завршила је у 
притвору у Вршцу“, навео је др Предраг Терзић, уз упозорење суграђанима који су 
добили наредбу о неопходној изолацији:  

„Уколико се не будете придржавали мера које су вам наређене, завршићете 
месец дана у притвору, и то не у Kраљеву, него чак у Вршцу. Мислим да је ово 
снажна порука за све оне који не желе да слушају наредбе државних органа“, 
поручио је градоначелник Краљева. 

Он је најавио да ће од петка увече, поред припадника Полицијске управе 
Kраљево, улицама нашег града патролирати и припадници краљевачког Одреда 
жандармерије. 

„Морамо да схватимо: корона се не дешава тамо негде и тамо некоме. Она 
ће доћи и у Kраљеву, питање је само када, за колико дана или за колико сати. 
Најважније је и сви грађани Kраљева треба знају да смо ми спремни – спреман је 
Градски штаб за ванредне ситуације, спреман је Завод за јавно здравље 
Краљево. Спремни смо на републичком нивоу, као држава Србија, спремни на 
градском нивоу, као град Краљево“, послао је поруку Краљевчанима први човек 
града и позвао их да буду јединствени:  

„Хајде да будемо дисциплиновани и солидарни, да се изборимо са овом 
пошасти, јер једино тако можемо да успемо. Живело Краљево и живела Србија!“  
 

 


