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Краљевачки привредници уједињени помажу најугроженијим грађанима 

 
У циљу помоћи социјално најугроженијим суграђанима, градоначелник 

Краљева др Предраг Терзић, начелник Рашког управног округа Небојша Симовић 
и директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа 
Звонко Туфегџић, одржали су састанак са четрдесетак привредника са територије 
града Kраљева, како би, заједничким снагама, прикупили средства за куповину 
пакета, и то код краљевачких трговинских ланаца.  

Краљевачки трговински ланци пакете, за које су средства обезбедили наши 
привредници, почели су да допремају у Нову халу спортова, одакле ће даље бити 
дистрибуирани.  

„Део средстава ће остати у Краљеву, и то је јако важна порука - да у овом 
тренутку будемо сви солидарни, од Градског штаба за ванредне ситуације, Војске, 
Полиције, Сектора за ванредне ситуације, Завода за јавно здравље, до сваког 
предузећа и установе чији је оснивач град, али и привредних субјеката које су 
основали краљевачки привредници, да сви заједно делујемо како бисмо помогли 
суграђанима. Важно је и да део новца остане у Краљеву, да будемо солидарни да 
сe у овим тренуцима трудимо да заштитимо краљевачку привреду онолико колико 
можемо. Сви сте видели и предлог мера председника Републике Србије 
Александра Вучића, којима ће помоћи привредницима на читавој територији 
Србије - привредници неће остати на цедилу. Јако је битно то да ћемо сви заједно 
наставити да функционишемо и у периоду ванредног стања, али и након тога“, 
поручио је градоначелник др Предраг Терзић захваливши свима који су се 
укључили у ову акцију. 

У име Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева, за 
пријем, а касније и за расподелу ове помоћи, задужен је председник Скупштине 
града Краљева Ненад Марковић. Пријем пакета ће трајати седам дана, након чега 
следи расподела – волонтери ће пакете достављати на кућну адресу 
најугроженијих суграђана. 

Према речима градоначелника, списак корисника социјалне помоћи је 
добијен од Центра за социјални рад Краљево, постоји и списак корисника услуга 
Црвеног крста. И ратни војни инвалиди и породице палих бораца које се налазе у 
стању социјалне потребе добиће пакете помоћи од града Краљева. Када се 
утврди колико пакета је обезбеђено преко тог броја, расподела ће бити 
настављена према критеријума који ће бити јасни и јавно саопштени. 
 Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић je захвалио 
привредницима на донацији и предузетницима и самосталним трговинским 
радњама и свим оним људима који су осетили потребу да буду солидарни са 
грађанима Краљева.  

„И за време ратног стања, бомбардовања, поплава... остала је та 
солидарности, то јединство, и данас се то показало. На нивоу Рашког упаравног 
округа помоћ се сакупља у Врљачкој Бањи, Рашки, Новом Пазару, Тутину. 
Ситуација у Округу је стабилна, продавнице и трговински ланци су добро 
снабдевени, има лекова у апотекама, инспекцијске службе раде своје послове, 
нема већих проблема. Захваљујем Полицији, Војсци и свим људима који учествују 



у овим тешким данима, како за државу Србију, тако и за цео свет“, рекао је 
Небојша Симовић, начелник Рашког управног округа.  

Предузетницима и привредним субјектима на подручју града Краљева који 
су се одазвали позиву, који су сами и иницирали, захвалио је председник 
Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа Звонко 
Туфегџић.   

„Надам се да ћемо успети да скупимо пакете за све социјално угрожене. 
Надам се великом одзиву наших привредних субјеката иако су и они у изузетно 
тешкој ситуацији. Веома отежано раде са смањеним капацитетима, али су нашли 
начин и одвојили средства да помогну најсиромашније суграђане града Краљева“, 
рекао је Туфегџић и истакао да ће овог викенда за пензионере радити 30 
продавница у Краљеву, што је највећи број до сада, како би смањили гужве и како 
би сви пензионери односно грађани старији од 65 година успели да купе 
намирнице без великог чекања и гужве.  

Он је нагласио да је јако добро да се сви пакети пакују у трговинским 
ланцима чији су оснивачи и седиште у граду Краљеву. До сада је пријављено око 
1.800 пакета од привредних субјеката. Како је објаснио, на иницијални састанак је 
позвано 35 највећих предузећа, али се акција проширила на све привредне 
субјекте који имају било какве могућности и жеље да помогну.  

„Један пакет неком ће донети могућност да у овим условима може да 
преживи“, поручио је Туфегџић и додао: 

„За сада немамо информације да ико отпушта раднике. Имамо плаћена 
одсуства, привремене одморе - за фирме које немају могућност да раде, немају 
наруџбине, немају коме да продају, али за сада немамо информацију да је било ко 
отпустио раднике.“ 

Према речима директора Завода за јавно здравље Краљево Александра 
Мацана, епидемиолошка ситуација на територији града Краљева је непромењена.  

„Имамо три позитивна и они су хоспитализовани. Јуче смо узорковали шест 
узорака - три са територије града Краљева, за које ће резултати бити готови до 
15.00 часова данас. Према позитивнима су обављени сви епидемиолошки 
надзори, контакти су стављени под контролу, нема разлога за бригу“, поручио је 
др Мацан, додајући: 

„Имамо нешто већи број узорака у Рашкој, пет узорака - пет позитивних. Сви 
су хоспитализовани, под контролом су и њихови контакти. У Врњачкој Бањи имамо 
три случаја и сви контакти из Врњачке Бање су под мерама санитарне инспекције, 
под надзором, тако да за сад покривамо и контакте и ових случајева који су 
откривени од КОВИД-19.“ 

Како је навео, укупан број тестираних за последња три дана је 21, а под 
мерама надзора је 1.200 људи са територије Рашке, Врњачке Бање и Краљева. 


