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Краљевачки привредници помогли Народну кухињу Црвеног крста Краљево 

 
Црвени крста Краљево добио је донацију у виду намирница за Народну 

кухињу, коју су обезбедили привредници града Краљева. Градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић, начелник Рашког управног округа Небојша Симовић 
и директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа 
Звонко Туфегџић испратили су ову акцију. 

Према речима градоначелника, велики број краљевачких привредника 
одазвао се апелу да помогну нашим најугроженијим суграђанима куповином 
пакета помоћи.  

„Није битно ко је купио један, а ко 10, 20, 50 или 100 пакета, најважније је да 
су краљевачки привредници помогли угроженим Краљевчанима у овим тешким 
временима. Сада функционишемо сви заједно: привредници, јавна предузећа, 
Градска управа, Полицијска управа, Завод за јавно здравље и Ветеринарски 
специјалистички институт“, изјавио је Терзић, нагласивши да је јако важно да 
сарађујемо и да међусобно једни другима помажемо. 

Градоначелник је истакао да је град Краљево, с обзиром да је ЈКП 
„Водовод“ ставило у функцију машину која производи натријум хипохлорит, 
одлучио да помогне свим другим градовима и општинама у Србији, којима је 
неопходна ова дезинфекциона течност. За сада, град је обезбедио натријум 
хипохлорит за шест градова и општина, а градоначелник града Краљева позвао је 
све градове и општине, којима је неопходна ова дезинфекциона течност, да се 
обрате граду Краљеву за помоћ.  

Терзић се захвалио Црвеном крсту Краљево који свакодневно ради, чији 
волонтери помажу нашим најстаријим суграђанима тако што им купују неопходне 
намирнице и односе на кућну адресу, а такође врше и дистрибуцију пакета које су 
обезбедили краљевачки привредници.  

„Ти млади људи су будућност и нашег града и наше земље, и с обзиром да 
су показали своју хуманост и пожртвовање, надам се да ће ти људи, који негују 
такве вредности, једног дана водити и овај град и ову државу“, рекао је Терзић, па 
истакао: 

„Сви пакети, који се дистрибуирају нашим суграђанима, имају своју фирму 
која их је платила и имају грађане до којих су ти пакети допремљени. Град има 
уговоре о донацијама са свим фирмама и имамо доказ да је сваки појединачни 
пакет достављен оном грађанину и оној породици којој је био неопходан, што је 
јако важно да знају и привредници који су донирали средства, али сви грађани. Не 
смемо дозволити да у овако тешким тренуцима буде било каквог простора за 
малверзације, нити да има било какве сумње да су се малверзације догодиле или 
да се догађају.“ 

Епидемиолошка ситуација на територији града Краљева је, према речима 
градоначелника, непромењена. 

„Немамо ни једног новог зараженог већ трећи дан заредом, што су јако 
добре вести, и надам се да ћемо наставити да се на овај начин боримо против 
пошасти. Заједнички рад свих служби које су укључене у рад Градског штаба за 



ванредне ситуације, уз дисциплину грађана, доприносе стабилној епидемиолошкој 
ситуацији на територији града Краљева“, истакао је градоначелник. 

Терзић је појаснио да се град Краљево труди да помогне свим социјално 
угроженим становницима нашег града. У складу са списковима које достављају 
Центар за социјални рад, Црвени Крст Краљево, Удружење породица палих 
бораца, Удружење ратних војних инвалида, Удружење особа са инвалидитетом, 
али и списковима које достављају председници месних заједница о угроженим 
особама на њиховој територији, направљена је листа приоритета према којој се 
врши расподелу пакета помоћи. 

Како је истакао градоначелник, у оваквим тренуцима треба бити солидаран, 
треба прво помоћи оним људима који су најугроженији, а након тога помоћ давати 
и други лицима. Он је подсетио да су пензионери добили пензију у једном делу, 
као и помоћ државе у износу од 4.000 динара, па изразио наду да ће све 
категорије становништва успети да преброде ову кризу, на тај начин што ће 
добити или помоћ Града, или помоћ Републике, истакавши још једном да помоћ 
треба да иде прво оним лицима која су најугроженија. 
  „Град већ шест недеља мукотрпно ради како би се смањила могућност 
заразе на територији града Краљева. Поред рада Штаба за ванредне ситуације, 
грађани Краљево су били јако дисциплиновани, солидарни, јединствени и важно је 
да не дозволимо да један сунчан дан у потпуности промени епидемиолошку 
ситуацију на територији града Краљева“, нагласио је Терзић, па апеловао на све 
суграђане да буду дисциплиновани, као што су били протеклих шест недеља, јер 
једино ако остану дисциплиновани и одлучни до само краја, имамо шансе да наш 
град сачувамо. 
 Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић захвалио се 
привредницима, како из Краљева, тако и из целог Рашког управног округа.  

„Данас на неки начин, донацијом која је намењена Народној кухињи Црвеног 
крста, приводимо ову акцију крају, с обзиром да смо се на нивоу Окружног и 
Градског штаба за ванредне ситуације договорили када ће акција почети и када ће 
се завршити“, рекао је Симовић, па изразио задовољство што је, поред наших 
привредника, помоћ Општој болници „Студеница“ стигла и из Новог Пазара.  

„Пошто у нашој болници има доста пацијената из Пазара и Тутина, пре пар 
дана стигли су кревети за инвалиде, а велика захвалност и почасном конзулу 
господину Салиху, који је допремио одређене количине заштитних одела и маски“, 
изјавио је начелник. 

 Како је појаснио Симовић, претходних недеља нису спомињана имена 
привредника, јер је велика захвалност упућена свима који су донирали 
хуманитарну помоћ која је омогућила људима да преживе и лакше поднесу овај 
период. Начелник се захвалио локалним самоуправама у Рашком округу, нарочито 
Краљеву и Новом Пазару, на свим активностима и мерама које су предузели у 
претходном периоду. 

„У овим тешким временима град Краљево је успео да, са својим Штабом за 
ванредне ситуације, одлично одради свој посао. Имамо врло мали број заражених 
људи, шта нам даје за право да верујемо да ћемо и у наредном периоду држати 
ситуацију под контролом“, изјавио је начелник Рашког управног округа. 



Директор Регионалне привредне коморе  Звонко Туфегџић још једном се 
захвалио привредницима града Краљева који су се одазвали позиву начелника 
Рашког округа и градоначелника, али и сами иницирали и обезбедили око 3.500 
пакета помоћи. 

„Мислим да ће све породице, које су социјално угрожене, добити пакет 
помоћи и могућност да, у овом тешком моменту, буду снабдевени основним 
намирницама. Такође, желим да захвалим и привредницима који нису правили 
пакете, него су помоћ директно упутили Црвеном крсту који ће, према својим 
списковима и кроз Народну кухињу, поделити помоћ најугроженијим 
становницима. Социјална одговорност привредника Краљева је велика, то се 
показало у најтежим тренуцима, а ја као њихов представник желим да им се 
најдубље захвалим јер и када нису радили, успели су да одвоје одређена 
средства и да помогну онима који су најугроженији у овом граду“, истакао је 
Туфегџић. 
 Према речима Радмиле Добрић, секретара Црвеног крста Краљево, мисија 
Међународног покрета Црвеног крста је да олакша људску патњу, са задатком да 
помаже угроженом становништву, о којем год виду несреће да се ради.  

„Тај задатак врло често није лако реализовати, али када имате друштвено 
одговорне компаније, предузетнике, појединце, који осећају емпатију према 
угроженом становништву, реализација тог задатка је много много лакша. Програм 
Народне кухиње Црвени крст Краљево ради пуних 20 година, а 600 корисника је 
на нашем програму. Захваљујући Министарству за рад и социјалну политику и за 
ову годину, као и  претходних година, обезбеђене су намирнице за девет месеци, 
али зато је ту локална самоуправа која нам помаже кроз надокнаду трошкова за 
припрему оброка, као и за надокнаду личних доходака, захваљујући оваквим 
донацијама ми успевамо пуних 20 година да радимо у континуитету“, појаснила је 
Радмила.  

Она се захвалила привредницима града Краљева, у име свих 600 корисника 
Народне кухиње, на овој врло битној донацији, која ће стићи до корисника услуга 
Црвеног крста кроз кувани оброк или кроз пакете.  

„Наши волонтери већ пет недеља достављају намирнице суграђанима 
старијим од 65 година, који се јављају Црвеном крсту. Организовали смо се тако 
да волонтери добију кориснике у свом окружењу, значи не долазе код нас, не 
окупљају се, него у договору са суграђанима, достављају им намирнице“, 
појаснила је Радмила, па додала да је тренутно евидентирано 120 волонтера, од 
којих је око 80 активно, а има око 208 корисника услуга. Поједини волонтери су, до 
сада, пружили око 60 услуга.  

 


