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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. Јуче послата 32 узорка су негативна, тако да је на територији града 

Краљева и даље регистровано укупно 29 заражених лица. Данас се, на тестирање у 

Ветеринарски специјалистички институт, шаље 33 узорка из Краљева, а резултати се 

очекују у току сутрашњег дана.  

Забрана кретања на територији града Краљева, током јучерашњег дана, 

протекла је без проблема. Против два лица поднете су прекршајне пријаве због кршења 

забране кретања, док случајева кршења мере самоизолације није било.  

Градски штаб је на данашњој седници донео низ закључака, који се, сходно 

одлукама Владе Републике Србије, односе на могућност поновног почетка рада 

појединих делатности уз поштовање прописаних епидемиолошких мера заштите. 

У циљу спречавања настанка и ширења заразне болести „Covid-19“, а на основу 

очекиваног повећања броја посетилаца на гробљима на територији града Краљева, 

Градски штаб за ванредне ситуације наложио је спровођење следећих 

епидемиолошких мера: 

 сви посетиоци гробља морају носити опрему личне заштите – заштитну маску за 

лице и рукавице 

 појединачна гробна места могу истовремено посетити највише две особе у 

периоду од највише 10 минута, том приликом поштујући одржавање дистанце 

од 2 метра са другим посетиоцима 

 строго је забрањено доношење и остављање хране на гробовима 

 забрањено је остављање било које врсте амбалаже, отпадака и траве на 

гробовима, потребно их је одложити поред главне стазе 

 улазак у управну зграду гробља је могућ за највише две особе истовремено, и 

оне при том обавезно морају користити опрему личне заштите (заштитну маску 

за лице и рукавице) и одржавати дистанцу од два метра. 

 

О реализацији наведених мера стараће се ЈКП „Чистоћа“ Краљево – Управа 

гробља, као и надлежна одељења Градске управе – Одељење за инспекцијске послове и 

Одељење комуналне милиције, уз подршку Полицијске управе Краљево.  

 

Епидемиолошка ситуација у Геронтолошком центру Матарушка Бања је 

неизмењена и нема заражених лица међу корисницима услуга ове установе. 

 

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 одржавање хигијене у 

стамбеним зградама. У циљу контроле примене нових мера Владе Републике Србије, 

Одељење комуналне милиције је извршило реорганизацију свог рада и увело и рад 

ноћу. 

Црвени крст Краљево, услед забране кретања, у данима викенда није спроводио 

активности на пружању подршке при куповини намирница и лекова, као и 



дистрибуције пакета помоћи социјално најугроженијим категоријама становништва, 

већ је реализовао семинар о добровољном давалаштву крви, путем on-line 

презентације. 

 

ЈКП „Чистоћа“ Краљево ради на дезинфекцији и прању саобраћајница, према 

утврђеном плану. 

 

Екипе цивилне заштите су у суботу, 25.04.2020, радиле на дезинфекцији 

површина објеката јавне намене, а посебно простора у Матарушкој Бањи око 

Специјалне болнице „Агенс“, а данас ће извршити дезинфекцију и унутар Болнице. 

Упоредо са дезинфекцијом на градском и приградском подручју, у сарадњи са 

саветима МЗ и подршком ЈКП „Чистоћа“ Краљево, у виду специјализованог возила за 

дезинфекцију, врши се и дезинфекција на сеоским подручјима, са посебним акцентом 

на дезинфекцију простора школа, као и простора испред објеката амбуланти, апотека, 

продавница, домова култура, месних заједница и сл.  

 

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 

епидемиолошких мера. 

 

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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