
САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

06.04.2020. 

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, у складу са 

епидемиолошком ситуацијом, одржао је електронску седницу на којој је констатовано 

следеће: 

Епидемиолошка ситуација на територији града Краљева је неизмењена у односу на 

претходни дан, до сада је на територији града Краљева евидентирано 5 заражених 

лица. Од узорака узетих 04.04.2020. године, свих 16 су негативни. Данас се очекују 

резултати за још 9 узорака. 

Забрана кретања на територији града Краљева је протекла без проблема, против 3 лица 

је поднета прекршајна пријава због кршења забране кретања, док није било случајева 

кршења мере самоизолације. 

Одељење комуналне милиције је наставило активности на пружању помоћи 

Санитарној инспекцији, на дистрибуцији решења о самоизолацији лицима којима је 

ова мера изречена.  

Екипе ЈКП „Чистоћа“ Краљево су током јучерашњег дана извршиле дезинфекцију на 

територији месних заједнице Ушће и Студеница, као и улица Обилићева, Југ Богданова 

и Октобарских жртава у Краљеву. 

Екипе цивилне заштите, у сарадњи са ЈКП „Чистоћа“ Краљево, а уз стручни надзор 

лица из Завода за јавно здравље Краљево, током јучерашњег дана, извршиле су 

дезинфекцију свих простора између стамбених зграда (блоковска насеља), као и јавних 

површина испред продавница, локала, поште, банака итд. Данас се наставља са 

дезинфекцијом стамбених заједница - трећи круг. Такође, прошириће се радијус дезо-

баријера, у смислу дезинфекције, јер ће поред улаза и приземља стамбених зграда бити 

вршена дезинфекција степеништа и гелендера свих осталих спратова, као и других 

заједничких просторија. Све мере у циљу спровођења дезинфекције на територији 

града Краљева спроводе су у координацији и уз стручни надзор Завода за јавно 

здравље, као и у директној комуникацији са координатором за град Краљево – проф. др 

Радованом Чеканцем.  

Грађани и даље могу да самостално преузимају дезинфекционо средство 

натријум хипохлорит (NaOCl) са следећих локација: 

 

СПИСАК ЛОКАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 

Редни 

број 
Месна заједница Локација 

1 Грдица 

Укрштање улица Тике Коларевића и Младог 

радника (испред продавнице) 

2 Јарчујак Испред кафане „Европа“ 

3 Опланићи Испред дома културе Опланићи 

4 Роћевићи Преко пута ОШ „Јован Дучић“ 

5 Мрсаћ Испред дома културе Мрсаћ 

6 Витковац Испред дома културе Витковац 

7 Годачица Испред стругаре „Вудсток“ 

8 Стара чаршија Пампула  

9 Центар  Трг Јована Сарића 

10 Рибница Испред дома културе Рибница 

11 Матарушка Бања Аутобуска станица 



12 Ушће Испред дома културе Ушће 

13 Врба Испред ДВД Врба 

14 Ратина Испред дома културе Ратина 

15 Каменица Испред дома културе Каменица 

16 Буковица Испред дома културе Буковица 

 

У вези са учесталим питањима пољопривредника са територији града Краљева везаним 

за добијање дозвола за кретање у време забране кретања, Градски штаб за ванредне 

ситуације на територији града Краљева, а на основу инструкције добијене од 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, заинтересовану јавност, 

односно произвођаче воћа и поврћа и власнике стоке и пчеларе, обавештава о 

следећем: 

- Сточарство и пчеларство: 

У случају обављања неопходних послова из области сточарства током периода забране 

кретања (радним данима од 17:00 до 05:00 часова, викендом – од суботе у 13:00 часова 

до понедељка у 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач је дужан да поднесе 

захтев за одобрење кретања Сектору за пољопривредну инспекцију. 

Интернет адреса за подношење електронског захтева за одобрење кретања за 

пољопривредне произвођаче из области сточарства је: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је омогућило 

пољопривредницима да са било ког рачунара или преносивог уређаја поднесу захтев за 

одобрење кретања. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 

17:00 до 05:00 часова, односно викендом – од суботе у 13:00 часова до понедељка у 

05:00 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова од пријема поруке. 

У наведеној електронској пријави, неопходно је попунити сва обавезна поља у циљу 

добијања дозволе за кретање са циљем спровођења послова у сточарству (мужа 

домаћих животиња и радови на пчелињаку). 

Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретања биће обавезно да 

током кретања са собом има и потврду, чији образац може преузети са следеће 

интернет адресе:  

http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-vlasnike-stoke-i-

pcelare/. 

Списак телефона на које се можете додатно информисати: 064/81-88-778, 065/41-55-

906, 064/82-35-675, 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-794, 

011/260-79-60 и 011/260-79-61. 

- Пољопривредни произвођачи (воће и поврће): 

У случају примене неопходних агро-техничких мера, а посебно ради заштите од мраза, 

током периода забране кретање (17:00-05:00 часова радним данима, односно од 13:00 

суботом до 05:00 часова у понедељак), сваки пољопривредни произвођач (власник или 

корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за 

одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је 

доступан на интернет адреси: http://agromere.registar-uzb.rs/. 

У наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу 

са које ће се кретати у периоду од 17:00 до 05:00 часова радним данима, односно од 

13:00 суботом до 05:00 часова у понедељак, број пољопривредног газдинства (БПГ), 

http://stocarstvo.registar-uzb.rs/
http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-vlasnike-stoke-i-pcelare/
http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-vlasnike-stoke-i-pcelare/
http://agromere.registar-uzb.rs/


локацију где ће се спроводити агро-техничке мере, као и време и дан када ће бити 

спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 17:00 

до 05:00 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова. 

Списак телефона на које се можете додатно информисати: 

Окрузи: Мачвански, Моравички, Kолубарски, Златиборски, Шумадијски, Расински и 

Рашки – контакт телефон 064/88–18–412. 

Свако лице које буде добило дозволу за рад током забране кретања биће обавезно да 

током кретања са собом има и потврду, чији образац можете преузети са следеће 

интернет адресе:  

http://www.minpolj.gov.rs/kako-do-dozvole-za-kretanje-uputstvo-za-proizvodjace-voca-i-

povrca/. 

Списак телефона на које се можете додатно информисати: 064/86-80-951, 064/80-55-

782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/88-

18-506, 064/88-18-418, 064/81-88-794, 064/88-18-481, 064/86-80-947, 064/88-18-413, 

011/260-79-60 и 011/260-79-61. 
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