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Дезинфекција помоћу беспилотних летелица, ускоро производња натријум 
хипохлорита у Краљеву, 14 заражених на територији нашег града... 

 

У циљу спровођења епидемиолошких мера – дезинфекција јавних површина 
на територији града Краљева, овог викенда екипама JКП „Чистоћа“, које 
свакодневно дезинфикују улице у граду, приградским насељима, Матарушкој Бањи 
и Ушћу, ЈКП „Водовод“, које обезбеђују довољно дезинфекционе течности која се 
расподељује на укупно 16 пунктова у граду, приградским насељима и у селима на 
територији града Kраљева, као и припадницима цивилне заштите и Завода за јавно 
здравље Краљево, придружили су се чланови „Агро-дрон“ тима са својим 
беспилотним летелицама, као подршка граду Краљеву од Националног кластера 
беспилотних летeлица. 

Како је истакао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, „проналазимо 
начине да дезинфикујемо простор који се налази не само у центру града, већ и у 
приградским насељима“.  

„Дезинфекцију уз помоћ дронова, коју реализујемо на подручју приградских 
насеља, започињемо у Рибници, а биће спроведена и у Кованлуку и Жичи, али и у 
центру града“, рекао је командант Градског штаба за ванредне ситуације на 
територији града Краљева приликом почетка акције код Дома културе у Рибници, 
којој су присуствовали и други чланови Штаба. 

Како је истакао Горан Искић, из „Агро-дрон“ тима, употреба беспилотних 
летелица у борби против ширења заразе вирусом корона рађена је у Кини – 
Шенжену, Вухану, као и у Дубаију, а у Србији - први пут сада у Краљеву. 

Примарна употреба летелица DJI Т16, најпознатије кинеске компаније за 
производњу дронова у свету, јесте у пољопривреди, где служе за третирање из 
ваздуха када обичном механизацијом не може да се приђе до земљишта које 
захтева третирање, и то потпуно аутоматски. Принцип је исти и приликом 
дезинфекције, с тим што ће се радити мануелно - оператер ће, уз помоћ џојстика, 
мануелно возити летелицу величине 2,6х2,6 метара, тешку око 40 килограма кад се 
напуни са око 15 литара једнопроцентног раствора натријум хиперхлорида. 

Како наводи Искић, који је био у Kини на обуци у компанији DJI, из Кине су 
добили протоколе, упутства како се ради, која се средства користе, на којој висини, 
који раствор.  

„Имамо уговор са произвођачем да смо генерални заступник за Србију ових 
летелица, имамо сервис, резервне делове, одржавамо обуку и услужно третирамо 

усеве по целој Србији“, изјавио је истакавши да ће се максимално потрудити да у 
дане овог викенда, док је на снази полицијски час, покрију површине паркова, 
шеталишта, школа, болнице, испред Музеја, Дома Војске и где год буде требало у 
нашем граду.  

Упутивши захвалност за ову помоћ која је стигла од кластера беспилотних 
летелица, градоначелник је искористио прилику да, с обзиром на извештаје који су 
обрађени на седници Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Краљева одржаној пре почетка ове акције, захвали и суграђанима.  

„Хвала вам што сте дисциплиновани, што сте организовани, што се трудите 
да, у ово време када је неопходно да будете код својих кућа - ви то и чините, а за то 



време ови вредни људи и људи из цивилне заштите бринуће се о дезинфекцији 
целокупног јавног простора у Kраљеву“, поручио је први човек града Краљева, 
додајући да су само два грађанина Kраљева прекршила полицијски час и да су 
кажњена због тога.  

Градоначелник је додао и да ће у нашем граду следеће седмице почети 
производња натријум хипохлорита. 

Директор Завода за јавно здравље Краљево др Александар Мацан је овом 

приликом изнео и најновије податке из свог ресора. 
„Епидемиолошка ситуација је од јуче промењена - регистрована су два нова 

случаја од 50 тестираних на територији града Kраљева. Јуче је тестирано 58 
случајева са територије коју покрива Завод за јавно здравље Kраљево - 50 из 
Kраљева, седам из Рашке и једна особа из Врњачке Бање. Од 50 тестираних из 
Kраљева, два су позитивна, налазе се на Инфективном одељењу Опште болнице 
„Студеница“ и биће, вероватно, транспортовани на терцијарни ниво, на 
Инфективну клинику у Kрагујевцу. Имамо два случаја у Рашкој од седам 

тестираних, из Врњачке Бање је негативан резултат. Данас је послато 60 узорака, 
од тога 54 из Kраљева, и достигли смо максимум који смо добили од Ветеринарског 
специјалистичког института за број узорака који ће бити дневно тестирани. То ће 
бити отприлике 60 узорака који ће се слати из Завода за јавно здравље Kраљево“, 
рекао је др Мацан и најавио да ће од понедељка почети узорковање и у домовима 
здравља у Рашкој, Kраљеву и Врњачкој Бањи. Према његовим речима, кадар је 
потпуно обучен и спремана, а краљевачки Завод ће и даље прикупљати узорке, 
транспортовати, обрађивати резултате и слати домовима здравља.  

„Четрнаест заражених у Kраљеву је јако мали број на број грађана. Мислим 

да до сада држимо потпуну контролу. Са Министарством унутрашњих послова 
имамо одличну сарадњу, све контакте од свих оболелих смо ставили под надзор и 
пратимо их. Немамо за сада локалну трансмисију, све су то импортовани 
случајеви“, рекао је директор краљевачког Завода.   

 


