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Одлуком Штаба затворена Велика пијаца, увећан број резервоара са 
дезинфекционим средствима, почиње други круг дезинфекције улаза 
 

Како је истакао командант Градског штаба градоначелник др Предраг 
Терзић, на 15. Седници Штаба за ванредне ситуације донета је одлука о 
затварању Велике пијаце у Краљеву, при чему, они локали који имају улаз из 
Београдске улице настављају да раде. Донета је и одлука о увећању броја 
резервоара са дезинфекционом течношћу и они ће бити распоређени у Витковцу, 
Опланићима, Годачици, у Мрсаћу код Дома и у Адранима код „Гала маркета“, а од 
сутра ће бити постављен и један резервоар у Ратини.  

Градоначелник је изричито нагласио да се дезинфекциона средства користе 
за дезинфекцију подова, квака, врата, никако за људску или животињску употребу.  

„На резервоарима јасно пише за шта служи дезинфекциона течност која се 
унутра налази и молим све грађане Краљева да се придржавају упутства које је 
дала струка. Нема разлога да узимате два или три балона од пет литара јер 
дезинфекциона течност после одређеног времена губи своја својства“, појаснио је 
Терзић, па додао да ће Град обезбедити довољно дезинфекционе течности до 
сваког дана до краја трајања ванредног стања.  

Према речима градоначелникa, важно је да грађани имају поверење у 
Градски штаб за ванредне ситуације јер он свакодневно доноси одлуке које су од 
кључне важности за заштиту нашег становништва и само заједничким радом, 
можемо да успемо да пребродимо ову ситуацију. 

Терзић се захвалио локалним медијима који сваку информацију провере и 
тек након потврде стручних лица објављују информације.  

„Важно је да информације које преносе медиjи буду правовремене и 
истините. Прави подаци су они које износе стручни људи, слушајте директора 
Завода за јавно здравље Краљево Александра Мацана, координатора Штаба 
професора Чеканац, нико ништа не крије, нити сме да крије. Ово је истина, а не 
оно што прочитате негде на друштвеним мрежама“, истакао је Терзић. 

У току претходну дана догодило се једне кршење полицијског часа, а једна 
особа старија од 65 година затечна је на улици. Градоначелник се осврнуо на 
забрану посете парковима, па изјавио да се на територији града Краљева она 
поштује знатно више него у осталим градовима. Он је нагласио да се разматра и 
могућност забране шетње поред Ибра, с обзиром да нас очекују топли дани, као и 
да ће у зависности од броја људи који буду шетали поред Ибра, Штаб донети 
процену, а све у циљу заштите грађана. 

„Чуо сам од неколико грађана да не могу да, преко броја телефона Црвеног 
крста Краљево, добију информацију о томе када волонтер може да дође и донесе 
помоћ. Ради се о преоптерећености мреже, због тога их позивам да буду упорни, 
да редовно позивају, да оног тренутка када волонтер први пут дође на њихова 
врата и за њихов новац купи одређене потрепштине, размене број телефона са 
тим волонтером како би касније могли да се чују директно са њим“, образложио је 
градоначелник, па додао:  



„Град се максимално труди, не само кроз рад волонтера Црвеног крста 
Краљево, већ и кроз ангажовање других људи у оквиру Штаба за ванредне 
ситуације, али и повереника Одељења за послове цивилне заштите, да покријемо 
територију читавог града и да свим нашим суграђанима старијим од 65 година 
омогућимо да добију неопходне намирнице.“ 

Терзић је истакао да и лица са инвалидитетом, којима је неопходно да им 
неко донесе основне намирнице, могу да се обрате на исте бројеве телефона на 
које се обраћају старији од 65 година.  

Припадници Одељења за послове цивилне заштите ангажовани су  
учитавом процесу од проглашење ванредног стања, као и на свакодневној 
дезинфекцији улаза у стамбене зграде.  

„С обзиром да смо завршили први круг дезинфекције улаза у стамбене 
зграде на ужој територији града Краљева, већ данас почиње други круг и сви 
улази стамбених зграда на територији града Краљева биће поново 
дезинфиковани. Дакле, трудимо се да сваког дана настављамо оне активности  
које подижу ниво заштите грађана Краљева од овог вируса. Помозите и себи и 
свом граду на тај начин што ћете бити дисциплиновани, одговорни и што ћемо сви 
заједно бити солидарни јер опет кажем, ово ће доћи и проћи, а најважније је 
остати човека“, истакао је градоначелник Терзић. 

Како је најавио градоначелник, град Краљево ће, заједно са краљевачким 
привредницима, пронаћи решење како би помогли социјално најугроженији 
становницима у виду пакета. Он је нагласио да у овом периоду сви заједно раде, 
без обзира на политичку функцију или директорско место. Помажу људи из свих 
установа и предузећа чији је оснивач град Краљево, али и из Републичких 
предузећа која имају седиште у нашем граду. 

Директор регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког округа Звонко 
Туфегџић појаснио је да је на основу препоруке Владе Републике Србије донета 
одлука да се затворе све пијаце. 

„Фризерски салони и кладионице и даље имају могућност рада, а препорука 
је да на шалтеру буде само један корисник и то ће се контролисати. Омогућено им 
је да и даље раде, али морају да поштују препоруку Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Краљева“, нагласио је Туфегџић, па позвао све 
привреднике да поштују мере дезинфекције у свом простору.  

„На Штабу смо се договорили да они привредници који до сада нису успели 
да дођу до дезинфекционих средстава за подове, имају могућност да са места на 
којима грађани узимају растворена дезинфекциона средства, могу наточити 
средства. Надам да ће сви они, кроз легалне трговинске токове, доћи до тих 
средстава, али док се не снађу, могу користити и пунктове које је отворио Градски 
штаб за ванредне ситуације“, изјавио је Туфегџић. 

Према речима директора Регионалне привредне коморе, на територији 
града Краљева, углавном послују фирме које у овим условима не могу да раде, 
али нема пријава да је дошло до значајног отпуштања или отпуштања из разлога 
ванредног стања, али има отпуштања из других разлога. 


