
САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

04.04.2020. 

 

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, три позитивна 

случаја су хоспитализована. Сви узорци од 03.04.2020. године су негативни, а 

резултати јуче узетих 16 узорака се очекују до 19 часова. 

 

Забрана кретања на територији града Краљева је протекла без проблема, против једног 

лица је поднета прекршајна пријава због кршења забране кретања, док није било 

случајевa кршења мере самоизолације. 

 

Одељење комуналне милиције ће, у циљу пружања подршке Санитарној инспекцији, 

пружити помоћ на дистрибуцији решења о самоизолацији лицима којима је ова мера 

изречена. 

 

Градски штаб је утврдио процедуру за расподелу пакета помоћи који су Градском 

штабу достављени од стране донатора и садрже неопходне животне намирнице и 

средства за одржавање личне хигијене и одредио координатора за спровођење поделе - 

председника Скупштине града Краљева Ненада Марковића. 

 

Припадници цивилне заштите и током викенда настављају са својом активностима, и 

планирано је да се у недељу (05.04.2020. године), у сарадњи са ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП 

„Водовод“, врши дезинфекција јавних површина између стамбених зграда, као и 

другог јавног простора који користи више грађана. Почетком следеће недеље, започеће 

се трећи круг дезинфекције стамбених заједница. 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 
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