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Градоначелник обишао продавнице отворене за наше најстарије суграђане   
 

Командант Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Краљева и градоначелник др Предраг Терзић обишао је у раним јутарњим сатима 
малопродајне објекте на територији града Краљева који су отворени недељом од 
4.00 до 7.00 ујутру за наше најстарије суграђане. 
 

„Сви знамо каква је ситуација, с обзиром да наши пензионери, лица старија 
од 65 година, не могу да се крећу током дана, они имају прилику да недељом ујутру 
посете малопродајне објекте и обаве куповину. Велики број суграђана је овде са 
нама, разговарали смо о начину живота пензионера у доба вируса корона и о томе 

како проведе своје време. Сви су свесни да је неопходно да остану у својим кућама 
током читавог дана и да то што држава ради, што град ради, јесте нешто што је за 
њихово добро“, истакао је Терзић. 

 

Бројним пензионерима, који су стрпљиво чекали у реду да уђу у 
малопродајни објекат, градоначелник града Краљева се захвалио што су 
дисциплиновани и одговорни.  
 

Терзић је истакао да су Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“ и 

јединице Одељења за послове цивилне заштите дезинфиковали све малопродајне 

објекте који су јутрос били отворени за старије грађане града Краљева. 
  

Директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног 
округа Звонко Туфегџић,  нагласио је да је јутрос, од 4.00 до 7.00 часова, у Краљеву 
отворено укупно 19 објеката у којима старији имају прилику једном седмично да се 
снабдеју свим што им је потребно. 

 

„Сигурно да је веома добро да и они имају могућности као и сви ми, јер имају 
ограничено кретање свакога дана, да један дан могу да дођу и сами изаберу оно 
што им је потребно. Ми смо данас обишли један од малопродајних објеката, испред 

ког је велика гужва, али они се сви понашају како треба, држе растојање, улази 
одређени број пензионера, чекају свој ред“, нагласио је Туфегџић, па додао да робе 
широке потрошње има сасвим довољно, да нико не узима претеране количине, као 
и да ће и у наредном периоду бити омогућено да се наши старији суграђани 

снабдеју производима који су им потребни, без проблема.  


