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Апел грађанима пристиглим из иностранства да поштују самоизолацију, суграђани 
препоруке Владе, електронске седнице Градског штаба за ванредне ситуације... 
 

Обраћање након састанка стручно-оперативног тима, подржаног у 
понедељак, градоначелник Краљева др Предраг Терзић започео је апелом упућеним 
великом броју наших сународника који живе у иностранству, а који су у претходних 
неколико недеља дошли у Србију, било да буду са својим породицама, било зато 
што су су остали без посла у земљама у којима живе.  

„Ја их молим да поштују правила, да буду у самоизолацији, јер се може 
десити да, уколико не поштују правила, заразе становништво“, поручио је 
градоначелник и навео пример да је само једна особа, која је из Шпаније дошла у 
Уругвај на венчање, заразила 44 људи, а свака особа понаособ даље још 10...  

„Јако је важно да сви заједно, сви који смо се нашли данас у Краљеву, било да 
смо становници Краљева или људи који су до јуче живели у западноевропским 
земљама па се вратили у Краљево, будемо солидарни, одговорни, да се трудимо да 
се понашамо у складу са правилима“, рекао је.  

Градоначелник је навео да су продавнице за викенд радиле у складу са 
прописима. Број особа у продавницами је био ограничен, а грађани су стрпљиво 
чекали, будући да само на тај начин можемо да допринесемо да се зараза у нашем 
граду, у коме још увек нема ниједног зараженог, не шири.  

Градоначелник се осврнуо на догађај испред Цркве Свете Тројице током 

литургије на Младенце, истакавши да велики број људи у порти цркве показује 
неодговорност једног броја људи. 

„Сво смо ми верници, али нико није већи верник зато што је јуче отишао 
испред Цркве Свете Тројице. Неки који су јуче били испред цркве раде у државним 

органима, раде за државу Србију, а не поштују препоруке Владе Републике Србије. 
То је неодговорно, то није у реду. Полиција је, када је добила пријаву, изашла на 
терен, а испред цркве је тада било свега четворо људи. У разговору са Жичком 
епархијом, већ у 15.30 часова, када се обављала вечерња служба, испред цркве није 
било људи. Верски обред може да се обави чак и када у цркви нема људи. Сви смо 
ми верници, али је неопходно да се понашамо у складу са ситуацијом и ванредним 
стањем“, поручио је др Предраг Терзић. 

Он је захвалио краљевачким привредницима, од којих су неки раднике 
послали на плаћено одсуство, али су се јавили са жељом да помогну и ставили на 
располагање своје капацитете и понудили да радници који су на плаћеном одсуству 

помогну граду шта је потребно.  
„Хвала људима који знају у колико смо тешкој ситуацији и желе да помогну. 

То је једини пут - да сви заједно, солидарно, делујемо. Град јесте спреман, али 

уколико људи буду неодговрни, као јуче испред Храма Свете Тројице, не можемо да 
очекујемо да се лако изборимо са овом пошасти. Морамо сви заједно да делујемо 
јер то је једини начин“, поручио је Терзић. 

Градоначелник је људе који имају здравствених тегоба упутио да се јаве на 
телефон Дома здравља Kраљево, након чега ће добити сва упутства о даљем току 
лечења.  



Будући да до сада глуве и наглуве особе нису могле на прави начин да добију 
истините информације, градоначелник је навео да су важна саопштења, 
информације и бројеви телефона припремљени тако да буду доступни и глувим и 

наглувим особама и биће доступни преко медија. 
Градског штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева се сада 

састаје и функционише преко електронских сервиса. Како је навео командант 
Штаба, стручно-оперативни тимови, који броје мање од пет чланова, одржавају 

састанке, након чега се на електронској седници Штаба износе информације, 
подносе извештаји, усвајају закључци, о чему потом буду обавештени грађани.  

„Први ми, као челници овог града, треба одговорно да се понашамо, а након 
тога да то ураде и сви наши суграђани. Мислим да је веома важно да сви заједно 

покажемо одговорност, да се не окупљамо у великим групама“, апеловао је Терзић 

уз напомену да уколико у неком предузећу запослени могу да обезбеде несметано 
функционисање и рад својих привредних потенцијала, могу да наставе рад.  

У недељу је ЈKП „Чистоћа“ забранило употребу свих паркова који се налазе на 
територији града Kраљева. Kако се у њима не би окупљали грађани, рачуна ће 
водити надлежно одељење Градске управе града Kраљева. 

Градоначелник очекује да ће држава у овим тренуцима наћи начин да 
помогне свим својим грађанима који немају довољно средстава и прихода. Град 
Kраљево је обезбедио једнократне социјалне помоћи за све суграђане који се налазе 
у стању социјалне потребе, а трудуће се да, кроз помоћ Црвеног крста и волонтера, 
помогне још већем броју суграђана. 

Према речима градоначелника, Штаб је одржао неколико састанака са 
повереницима цивилне заштите и преседницима градских, приградских и сеоских 
месних заједница, како би и на том подручју омогући рад волонтера, ради 
организованог снабдевања грађана и подсетио:  

„Грађани старији од 65 година, могу да се јаве на број телефона Црвеног 
крста Kраљева, након чега оператер у кол центру позива њима најближег 
волонтера, који одлази до адресе становања особе која је позвала, преузима новац, 
одлази до продавнице, купује неопходне намирнице и поново се враћа на адресу.  

„Оранизовани смо у центру града,у приградским насељима и сеоском 
подручју. Уколико се број волонтера буде смањивао, ангажоваћемо запослене у 
јавним предузећима и јавним установама, који у овом тренутку немају довољно 
посла“, поручио је др Предраг Терзић, уз подсећање на број телефона Црвеног 
крста - 036/316-650. 
 
 
 
 


