
САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

15.04.2020. 

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 измењена у односу на 

претходни дан. Eвидентиранa су 4 новооболела лица. Данас се, на тестирање у Ветеринарски 

специјалистички институт, шаље 49 узорака из Краљева, а резултати се очекују у току 

сутрашњег дана. Нажалост, у току јучерашњег дана, на Инфективној клиници у Крагујевцу, 

преминула је пацијенткиња из Краљева, тако да је број преминулих пацијената из града 

Краљева – два. 

Забрана кретања на територији града Краљева је протекла без проблема, није било 

случајева кршења забране кретања и мере самоизолације. 

Одељење за инспекцијске послове и Одељење комуналне милиције настављају редовне 

активности на контроли примене прописа и одлука, а нарочито оних донетих у ванредном 

стању, у циљу спречавања и ширења епидемије заразне болести „Covid-19“, са посебним 

акцентом на контролу шеталишта и паркова, као и одржавања хигијене у стамбеним зградама. 

Одељење комуналне милиције наставља уручивање решења о самоизолацији лицима којима је 

ова мера изречена, као вид подршке Санитарној инспекцији. 

Према информацијама Регионалне привредне коморе, привредни субјекти се од јуче 

могу пријавити за коришћење олакшица, прописаних од Владе Републике Србије, у циљу 

ублажавања негативних ефеката епидемије заразне болести „Covid-19“ на привреду. Свим 

привредницима се скреће пажња да је неопходно да прате прописане рокове, од којих је први 

25.04.2020, до када привредни субјекти који имају рачуне у више пословних банака морају 

определити преко које банке ће примити средства помоћи. Више информација о наведеном 

можете пронаћи на интернет порталу Привредне коморе Србије www.pks.rs. 

Респираторна („Covid”) амбуланта Дома здравља „Краљево“ наставља да ради и у 

данима ускршњих празника у термину од 07.00 до 22.00 часа. Сви грађани са респираторним 

потешкоћама, повишеном телесном температуром, са симптомима сувог кашља или недостатка 

ваздуха или без ових симптома, могу са јавити лично овој амбуланти у наведеним терминима 

без обзира на забрану кретања, или на бројеве телефона: 036/301-707, 060/576-22-80, 060/576-

22-81, 060/576-22-82. 

 

У складу са епидемиолошким мерама, а уз стручни надзор и контролу Завода за јавно 

здравље Краљево, извршена је дезинфекција 400 стамбених зграда. Екипе ЈКП „Чистоћа“ 

наставиће дезинфекцију улица у градским и приградским насељима. Данас, 15.04.2020. године, 

очекујемо завршетак 4. круга дезинфекције, након чега ће се вршити третман јавних површина, 

као и простора испред пословних објеката на градском, али и приградском и сеоском подручју. 

Такође, биће извршена дезинфекција просторија и простора испред Црвеног крста. 

Цивилна заштита апелује на све управнике стамбених заједница да одреде лице или на 

други начин обезбеде редовно одржавање постављених дезобаријера, односно њихово 

натапање дезинфекционим средством, као и одржавање хигијене унутар објекта, а све у циљу 

ефикаснијег дејства предузетих дезинфекционих мера. 

 

Грађани и даље могу да самостално преузимају дезинфекционо средство натријум 

хипохлорит (NaOCl) са следећих локација: 

http://www.pks.rs/


 

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 

 

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева подсећа грађане 

града Краљева да је спаљивање биљних остатака строго забрањено и апелује да се престане са 

наведеним, јер ће у противном против извршилаца бити предузете предвиђене законске мере. 

 

Градска управа града Краљева обавештава грађане града Краљева да ће, на основу 

Налога Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (допис број 560-00-

222/2020-09/3 од 04.04.2020. год.) и упутства достављеног 08.04.2020. године, Одељење за 

друштвене делатности Градске управе града Краљева вршити пријем захтева и обраду 

документације везане за издавање дозвола за кретање лица за време забране кретања. 

Грађани Краљева којима је потребна дозвола за кретање у време када је кретање 

забрањено, а ради пружања услуга – нега болесног лица (помоћ у кући – услуга социјалне 

заштите, али и директно уговорена помоћ између два физичка лица) и услуга социјалне 

заштите – персонални асистент, као и лица којима је правоснажном судском одлуком 

регулисано виђење са дететом (преузимање и враћање детета од једног родитеља), потребно је 

да се захтевом обрате Градској управи града Краљева и доставе документа која потврђују 

разлог за издавање ове дозволе. 

 Лица којима је потребна дозвола за кретање, захтев са одговарајућом документацијом 

(решење о туђој помоћи и нези, решење интерресорне комисије...), као и податке о особи којој 

је помоћ потребна, подносе на мејл: zahtevi@kraljevo.rs или непосредно предају на помоћном 

(другом) улазу у Градску управу. 

 У захтеву је непходно навести следеће податке: 

- име и презиме лица за које се тражи дозвола за кретање, ЈМБГ и адреса пребивалишта 

(боравишта) или приложити очитану личну карту 

- име и презиме лица којем је помоћ потребна, ЈМБГ и адреса пребивалишта (боравишта) 

или приложити очитану личну карту 

- разлог због којег је потребно кретање  

- документа која доказују оправданост поднетог захтева, односно копију судске пресуде 

којом је уређено виђање детета и родитеља и релацију кретања 

mailto:zahtevi@kraljevo.rs


- контакт телефоне оба лица. 

 

Након провере достављене документације, Градска управа захтеве доставља 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које након провере и 

ажурирања захтеве прослеђује Министарству унутрашњих послова. 

 Након добијања сагласности од Министарства унутрашњих послова, Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања о томе обавештава јединицу локалне 

самоуправе, која обавештава лице које је поднело захтев и издаје му потврду. 

 Потврда је доказ да лице има сагласност за кретање у одређеном термину и за одређене 

потребе. 

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 


