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И Војска помаже Краљевчанима 
 

Eкипе Војске Србије са два специјализована возила АБХО, ЈКП „Чистоћа" и 
припадници Одељења за послове цивилне заштите почели су са спровођењем 
епидемиолошке мере - дезинфекције Ромског насеља, као и приградског насеља 
Рибница. Подршку акцији, у виду пратње, пружила је и патрола комуналне 
милиције. 

Акцију су испратили заменик градоначелника града Краљева Вукман 
Ракочевић, директор ЈКП „Чистоћа" Краљево Ивица Богојевић, руководилац 
Одељења за послове цивилне заштите Здравко Максимовић. 

Заменик градоначелника Вукман Ракочевић захвалио се  радницима ЈКП 
„Чистоћа“ и свим радницима осталих јавно комуналних предузећа на томе што 
наш град и у овим околностима функционише како треба. Такође, он је изразио 
захвалност припадницима Војске Републике Србије на помоћи и припадницима 
цивилне заштите који свакодневно раде на томе да се изборимо са овом пошасти. 
 „Наставља се чишћење и дезинфекција града Kраљева. Треба напоменути 
да данас имамо и помоћ припадника јединица АБХО Војске Републике Србије из 
Kрушевца. Они ће нам, са својим стручним екипама, помоћи да радимо на 
неколико локација у граду Kраљеву Тренутно се налазе са једном екипом у 
ромском насељу, а друга је у Рибници. У току дана ће радити и на другим 
локацијама, по плану који је утврдило Одељење за послове цивилне заштите“, 
појаснио је Ракочевић, па додао: 
 „Захваљујем се и свим грађанима града Kраљева који и даље имају 
стрпљења, али није згорег да још једном апелујем да сви остану код куће, да се 
придржавају мера које су прописала стручна лица и надам се да ћемо у Kраљеву 
за неколико дана, такође, имати добру ситуацију као што је била до сада.“ 

Директор Завода за јавно здравље Краљево Александар Мацан разјаснио је 
да од јучерашњих девет тестираних са територије града Kраљева, два су 
позитивна, тако да на територији града Kраљева има укупно седам позитивних 
регистрованих од вируса ковид-19.  

„Јучерашња изјава доктора Кона у потпуности је тачна, то су били подаци 
који се односе на територијалну месну надлежност Завода за јавно здравље 
Kраљево која покрива општине Врњачка Бања, Kраљево и Рашка. У петак, са 
пресеком, је било 12 заражених што се тиче Завода за јавно здравље Kраљево, 
али територијална дистрибуција је следећа Рашка - 6, Kраљево - 3 и Врњачка 
Бања - 3, тако да је тај податак 12 – тачан“, појаснио је Мацан. 

 Према његовим речима, у кајрону o броју заражених, који је ишао на свим 
телевизијама, грађани су могли да виде да су наведени велики градови, односно 
места где се налазе само Заводи за јавно здравље, дакле ради се о месној 
надлежности тог Завода који покрива одређену територију, тако да је то довело у 
забуну грађане.  

Како је истакао директор Завода, са данашњим даном, на територији града 
Kраљева је седам позитивних, у Рашкој осам и у Врњачкој Бањи три, укупно 18 на 
територији коју покрива Завод за јавно здравље Краљево. 



„Активности Завода почеле су још од петог марта, а из Завода за јавно 
здравље Kраљева послато је, до сада, 102 узорка на тестирање, са територије 
надлежности коју покрива Завод, од тога је позитивно 18“, изјавио је Мацан.  

Мацан је додао да је под надзором 1200 људи, односно контаката, што је у 
надлежности Полицијске управе и Санитарне инспекције.  

„Процедура је таква да сви здравствени радници, радници Министарства 
унутрашњих послова и Војске који су били у самоизолацији, по типу контакта или у 
другој врсти самоизолације, њихово изолација траје 14 дана, уместо 28, а 14. 
дана, ако немају никакве симптоме, јављају се и тестирају се. У случају негативног 
налаза, што је код већине случај, они се враћају на посао, остали имају изолацију 
28 дана“, појаснио је директор Завода, па додао да је данас у Ветеринарски 
институт послато 16 узорака са територије града Kраљева. 

На основу наређења команданта Копнене војске генерала Симовића, део 
јединица 246. батаљона атомско-биолошко-хемијске одбране из Kрушевца, којим 
командује мајор Владимир Филиповић, ангажовани су да у Kраљеву, са две 
цистерне за дезинфекцију, врше биолошку дезинфекцију улица, тротоара и јавних 
градских површина.  

„Дезинфекцију вршимо раствором одговарајуће концентрација натријум 
хипохлорита који се показао изузетно ефикасним средством у борби против 
вируса корона. Припадници мог батаљона ангажовани су, осим у граду Kраљеву, 
на територији целе Републике Србије. Задатке спроводимо, за сада, доста 
ефикасно. Осим на биолошкој дезинфекцији у Kраљеву, тренутно задатке 
изавршавамо и у Новом Саду, Београду, Нишу. Припадници батаљона обучени су, 
знатно оспособљени и мотивисани за извршавање задатака, имамо искуства и 
надамо се да ћемо у сарадњи са осталим државним институцијама и службама 
што пре ситуацију ставити под контролом“, истакао је мајор Филиповић. 
 


