
САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

22.04.2020. 

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, с обзиром да је свих 42 узорка, који су послати претходоног дана, 

негативно. До сада је на територији града Краљева, од почетка епидемије, тестирано 

укупно 661 лице, од којих је 26 лица, односно 3,93% тестираних,  било позитивно на 

вирус „SARS-CoV-2“, који изазива заразну болест „Covid-19“.  Данас се на тестирање у 

Ветеринарски специјалистички институт, шаље 47 узорака из Краљева, а резултати се 

очекују у току сутрашњег дана.  

Забрана кретања на територији града Краљева, током јучерашњег дана, је 

протекла без проблема. Против једног лица поднета је прекршајна пријава због кршења 

забране кретања, док није било случајева кршења мере самоизолације. 

Одељење за инспекцијске послове и Одељење комуналне милиције, спроводе 

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. У циљу контроле примене нових мера Владе Републике Србије, 

Одељење комуналне милиције ће извршити реорганизацију свог рада и увести и рад 

ноћу. 

Црвени крст Краљево ће спроводити активности на пружању подршке при 

куповини намерница и лекова, као и дистрибуције пакета помоћи, којих је до сада 

подељено укупно 510, социјално најугроженијим категоријама становништва. 

 

Центар за социјални рад наставља поделу пакета за кориснике туђе неге и 

помоћи, а наставља и са редовним активностима према корисницима. 

 

Екипе цивилне заштите, успешно су окончале 5. круг дезинфекције стамбених 

зграда. Такође, извршена је и дезинфекција простора градске књижаре Културног 

Центра Рибница, и пијачног простора унутар ЈКП „Пијаца“ Краљево. Извршено је 

постављање додатног резервоара са дезинфекционом течности у селу Чукојевац. У 

сарадњи са Саветима МЗ на сеоски подручјима, наставља се са дезинфекцијом јавних и 

најугроженијих површина, а све у циљу сузбијања појаве и ширења епидемије болести 

„Covid-19“.  

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

или на други начин обезбеде редовно одржавање постављених дезобаријера, односно 

натапање истих дезинфекционим средством, као и одржавање хигијене унутар објекта, 

а све у циљу ефикаснијег дејства предузетих дезинфекционих епидемиолошкихмера. 

 

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 

17 Чукојевац У близини Цркве, поред пута Чукојевац - Годачица 
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