
21.03.2020. 

Обустава рада угоститељских објеката, градског и приградског превоза, могућност 
да старији од 65 година иду у куповину...  
 

На суботњој седници Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Краљева, одржаној на отвореном, у дворишту Француске куће, како је 
истакао командант Штаба, градоначелник Краљева др Предраг Терзић, у складу са 
одлукама Владе, донето је неколико веома важних закључака:  

Рад угоститељских објеката на територији града Краљева обуставља се данас 
у 20.00 часова.  

У 20.00 часова се обуставља и градски и приградски превоз на територији 
града Краљева.  

У складу са препоруком Министарства државне управе и локалне самоуправе 
Владе Републике Србије, ограничава се време рада малопродајних објеката на 
територији града Краљева - од понедељка до суботе радиће од 7.00 до 18.00 часова, 
недељом од 8.00 до 18.00.  

За најстарије суграђане, биће отворене продавнице - недељом од 4.00 до 7.00 

сати ујутру.  
Градоначелник је позвао суграђане да у борби против вируса корона заједно 

раде и делују.  
„Градски штаб за ванредне ситуације јесте спреман. Али нам је потребна 

ваша помоћ. Потребно је да сви заједно делујемо како бисмо успели. Овде нам 

треба сваки човек. Јер, уколико један, али само један, буде неодговоран и 
недисциплинован, настаће зараза. Због тога морате да разумете – важне су и 
репресивне мере према свима онима који не слушају наредбе Штаба. Наредбе нису 
воља било кога од нас, то је нешто што нам је рекла струка како бисмо успели да 

сачувам своје животе, а поготову животе наших најстаријих суграђана“, поручио је 
градоначелник.  

Он сматра да ће забраном рада угоститељских објеката и забраном скупова 
више од пет људи на једном месту у потпуности бити решен проблем великог броја 
људи на улицама у центру града.  

„Морамо бити репресивни. Ако не можемо неком да објаснимо како треба да 
се понаша, не само због себе, него и због својих родитеља, бака и дека, морају се 
увести репресивне мере, то је некада једини начин. Али то се односи само на оне 
који крше прописе“, поручио је Терзић захваливши свим грађанима који су 
дисциплиновани, који стрпљиво чекају у реду, правећи размак два метра са оним 

испред и иза себе.  
„Хвала оним људима који чекају испред банке, испред продавнице, који не 

журе, знају да морају да сачекају, јер то је у интересу свих нас. Немојмо радити  

другачије. Ко буде радио другачије, очекује га казна. Верујем да већина наших 
суграђана зна како треба да се понаша у овој ситуацији. Мислим да смо од 
понедељка, када смо започели примену ових мера, до данас, показали велики 
напредак у солидарности, у дисциплинованости, и да ми коначно показујемо да смо 

народ који зна да буде и дисциплинован, и пристојан, и зна да буде солидаран“, 
рекао је први човек града Краљева.  



Градоначелник је изразио наду да ће Краљевчани и вечерас, с почетком 
полицијског часа, аплаузима из својих домова пружити подршку лекарима, 
медицинским сестрама, техничарима... и сам захвалио и њима, и поштарима, 
службеницима, обезбеђењу и у Градској управи и у јавним предузећима и јавним 
установама, радницима који свакодневно раде како би наш живот наставио да 
функционише... свим другима који се труде да наш живот учине бољим, и замолио 
грађане да захвалност и аплауз упуте и њима. 

Градоначелник је захвалио и представницима краљевачких медија, који од 
проглашења ванредног стања на територији Републике Србије прате рад Градског 
штаба и дају правовремене и тачне информације нашим суграђанима, истакавши:  

„Сада је то јако важно, да добијамо тачне информације, да их добијамо на 
време и да сузбијемо различите дезинформације које се јављају у кризним 

временима“. 
 


