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Испоручени први пакети најугроженијим Краљевчанима  
 

Пакете које су, како је и договорено на састанку представника града 
Краљева и Рашког управног округа са привредницима, обезбедили краљевачки 
привредници код краљевачких трговинских ланаца, за своје најугроженије 
суграђане, а придружила им се и једна политичка партија, најпре су добили 
становници насеља Ромско 1 и Ромско 2 односно Стадионске улице.  

Према речима председника Скупштине града Краљева Ненада Марковића, 
који је у име Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева задужен 
за расподелу пакета помоћи, укупно је сакупљено 3.530 пакета, што је изнад 
очекиваног. Вредност пакета, без ПДВ-а, износи између 1.500-1.700 динара, а 
вредност целокупне донације коју су привредници града Kраљева прикупили 
премашила је 6.000.000 динара. 

„Хвала привредницима од срца“, поручио је Марковић, истакавши да је 
лично преузео обавезу да пакети стигну до оних људи којима су најпотребнији.  

Житељи Ромског 1 и 2 односно Стадионске улице лично су преузимали 
првих 185 пакета, док ће, према речима Марковића, сви остали добити на кућну 
адресу у наредне две радне недеље.  

„Седам доставних возила ће сваког дана бити у Kраљеву, стићи ће и до 
најудаљенијих села, до свих оних којима је помоћ потребна. У првој тури пакете ће 
да добију сви корисници социјалне помоћи, којих имамо 1.326. Позвали смо и 
Удружење породица палих бораца и Удружење ратних војних инвалида да нам 
дају своје спискове социјално угрожених породица и позвали смо сва удружења 
грађана односна особа са инвалидитетом – од глувих и наглувих до 
параплегичара, од којих смо добили списак са око 240 особа. То ће бити око 2.500 
пакета и остаће нам још 1.000, које ћемо дистрибуирати преко месних заједница - 
председник месне заједнице ће нам печатом своје месне заједнице гарантовати 
за списак људи по приоритетима, а да притом они већ нису добили пакет на неки 
други начин“, објаснио је процедуру расподеле Ненад Марковић, нагласивши да 
ће настојати да дођу до што већег броја људи, до најугроженијих, и да ће дати свој 
максимум да ураде све како треба. 

Како је и договорено на иницијалном састанку, пакети су сви исти и садрже:  
два килограма брашна, литар уља, по килограм пиринча и шећера, со, по пет 
паштета, сардина, месних нарезака, паковање макарона, чај, кекс, два сапуна, два 
шампона. Такође, испоштован је договор да се набављају код домаћих 
трговинских ланаца, како би једни другима помогли. Привредници су сами бирали 
једну од четири понуде краљевачких трговинских ланца.  

„Хвала и трговинским ланцима. Нама су пакети стизали упаковани, за 
разлику од неких других градова, где су волонтери морали да пакују испоручену 
робу“, рекао је председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић.  


