
27.03.2020. 
 
Почиње други круг дезинфекције стамбених улаза, социјална примања продужена 
за три месеца, исплата пензија тече уредно... 
 

Након тринаесте седнице Штаба за ванредне ситуације градоначелник 
града Краљева др Предраг Терзић најавио је да ће, након што се данас заврши 
први круг, одмах кренути други круг дезинфекције свих улаза у стамбене зграде на 
територији града Краљева. 

  
„После механичког чишћења централне градске улице, данас ће започети и 

дезинфекција целог простора Омладинске улице. Такође, треба рећи да 
резервоари из којих грађани преузимају дезинфекционо средство ће данас, поред 
центра града и Памупле, бити распоређен и на Хигијенском заводу“, најавио је 
Терзић. 

 
Како је истакао градоначелник, добровољна ватрогасна друштва су се 

укључила у читав процес расподеле дезинфекционе течности, тако да ће 
добровољна ватрогасна друштва у Каменици, Врби, Буковици, уз помоћ цистерни 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“, снабдевати и грађане који живе на 
сеоском подручју. 

 
„Социјална примања, за оне грађане којима су истицала 15. марта, су 

продужена за наредна три месеца, али и они грађани којима су социјална 
примања истекла у периоду пре 15. марта добиће продужење. Потребно је само 
да се јаве Центру за социјални рад Краљево“, појаснио је градоначелник града 
Краљева, па додао: 

„Исплата пензија тече уредно, лица са овлашћењима пензионера могу да их 
подижу, а она лица која немају кога да овласте, сина, снају, ћерку, зета, неког од 
комшија или рођака, могу да добију своју пензију на кућну адресу, неопходно је 
само да пре тога позову кол центар  банке у којој имају отворен рачун.“ 
 
 Градоначелник је истакао да је пацијента из Краљева, који је 
хоспитализован у Клиничком центру Крагујевац, скинут са респиртора и да је 
његово здравствено стање добро. 
 

Према речима Терзића, Градска управа већ десет дана ради по потпуно 
другачијем режиму, a контакт са грађанима је у потпуности елиминисан. Сви 
грађани Краљева којима је потребан одређени документ, могу поднети захтев 
електронски, на мејл zahtevi@kraljevo.rs, или га ставити у сандуче које се налази 
између првог и другог улаза Градске управе града Краљева, на адреси Трг Јована 
Сарића 1. 

 
 


