
САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРАЉЕВА 

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 и сада на 

територији града Краљева има 5 евидентираних оболелих лица. Од узорака узетих 

03.04.2020. године, два су позитивна, и једно лице је хоспитализовано, а резултати јуче 

узетих 15 узорака се очекују. Такође, током јучерашњег дана, једно лице је, нажалост, 

преминуло од последица болести. 

Забрана кретања на територији града Краљева је протекла без проблема. Против 

4 лица је поднета прекршајна пријава због кршења забране кретања и није било 

случајевa кршења мере самоизолације. 

Одељење комуналне милиције је, у циљу пружања подршке Санитарној 

инспекцији, у току јучерашњег дана пружало помоћ на дистрибуцији решења о 

самоизолацији лицима којима је ова мера изречена, са чиме ће се наставити и у 

наредним данима.  

Екипе ЈКП „Чистоћа“ Краљево су, током јучерашњег дана извршиле 

дезинфекцију на територији месне заједнице Ушће и Студеница, као и Улица 

Обилићева, Југ Богданова и Октобарских жртава у Краљеву. 

Дана 04.04.2020. године, екипе цивилне заштите извршиле су комплетну 

дезинфекцију зграде Градске управе (сва три улаза укључујући и Рашки управни 

округ). Након завршеног другог круга дезинфекције улаза стамбених заједница на 

територији града Краљева, екипе цивилне заштите, уз стручан надзор лица из Завода за 

јавно здравље Краљево, дана 05.04.2020.године, извршиће дезинфекцију свих простора 

између стамбених зграда (блоковска насеља), као и јавних површина испред 

продавница, локала, поште, банaкa итд. Од понедељка, 06.04.2020. године, наставиће се 

са дезинфекцијом стамбених заједница - трећи круг. Такође, биће проширен радијус 

дезо-баријера, у смислу дезинфекције, јер ће се поред улаза и приземља стамбених 

зграда, вршити дезинфекција степеништа и гелендера свих осталих спратова. Све мере 

у циљу спровођења дезинфекције на територији града Краљева, спроводе се у 

координацији и уз стручан надзор Завода за јавно здравље, као и у директној 

комуникацији са координатором за град Краљево – проф. др Радованом Чеканцем. 

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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