
27.04.2020. 
Краљево снабдева друге локалне самоуправе дезинфекционим средством   
 

Град Краљево у првим данима борбе са вирусом корона није оскудевао у 
дезинфекционом средству. Захваљујући несебичној помоћи града Крушевца, 
натријум хипохлоритом који је стизао из овог града, у склопу предузимања 
неопходних мера на дезинфекцији простора стамбених заједница, објеката јавне 
намене, као и јавних површина, како на градском, тако и на приградском и сеоском 
подручју, обављана је дезинфекција, а грађани су бесплатно могли да га 
преузимају на локацијама у граду, приградским насељима и селима.  
  Натријум хипохлорит сада друге локалне самоуправе могу да преузимају од 
града Краљева – уз подршку донације фирме DINOTEK из Београда, Јавно 
комунално предузеће „Водовод“ Краљево је, у црпној станици Конарево, 
инсталирало постројење за производњу натријум хипохлорита, будући да је  
Градски штаб за ванредне ситуације добио на располагање, док је на снази 
Одлука о ванредном стању, опрему за производњу концентрата натријум 
хипохлорита. 

Како оваква машина дневно може да произведе и до три пута више 
дезинфекционе течности него што се у Краљеву потроши током једног дана, а у 
циљу помоћи другим градовима и општинама којима је средство за дезинфекцију 
неопходно, град је досадашњу сарадњу наставио додељујући им ово средство, 
помажући им у овим тешким временима на смањењу ризика од настанка и 
ширења заразне болести Covid-19. 

У сарадњи са Стaлном конференцијом градова и општина, која посредује 
преко своје мреже контаката, Градски штаб за ванредне ситуације на територији 
града Краљева је определио одређене количине овог дезинфекционог средства 
оним локалним самоуправама које су, преко Сталне конференције, поднеле 
захтеве. Преузимање је започело 23. априла и наставиће се у складу са 
производним капацитетима и новим захтевима.   

До сада су дезинфекционо средство преузели односно захтев поднели 
Прешево, Кучево, Пожега, Владичин Хан, Рача, Житорађа, Ивањица, Лебане, 
Нова Варош, Ћићевац, Црна Трава, Аранђеловац, Голубац, Параћин, Алексинац, 
Рековац, Коцељева, Босилеград, Лесковац, Власотинце, Ариље, Зрењанин, 
Блаце, Косјерић, Бољевац, Врњачка Бања.  

Како истиче командант Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
града Краљева – градоначелник др Предраг Терзић, најважније је да будемо 
солидарни, да помажемо једни другима, како бисмо, удружени, смањили ризик од 
настанка и ширења заразне болести Covid-19. Само удружујући снаге можемо да 
победимо пошаст која се надвила над све нас у виду вируса корона.   

 


