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Пакети помоћи за особе са инвалидитетом  

 
Пакете помоћи, које су краљевачки привредници за своје суграђане купили у 

краљевачким трговинским ланцима, представницима краљевачких удружења особа са 
инвалидитетом, уручили су градоначелник Краљева др Предраг Teрзић, начелник Рашког 
управног округа Небојша Симовић, директор Регионалне привредне коморе Моравичког и 
Рашког управног округа Звонко Туфегџић.  

Како је истакао градоначелник, и у овим тешким тренуцима морамо да 
водимо рачуна о својим ближњима и да будемо јединствени. 

„Овим још једном показујемо да смо солидарни, да бринемо једни о другима 
и да у овим тешким временима, када имамо много обавеза и много одговорности, 
не заборављамо на особе са инвалидитетом“, рекао је Терзић уручујући пакет 
председнику Уније организација особа са инвалидитетом Ранку Вуковићу, који је и 
председник Удружења слепих и слабовидих.  

Како је навео градоначелник, пакети ће члановима удружења особа са 
инвалидитетом бити испоручени на кућне адресе, као и корисницима Центра за 
социјални рад, Црвеног крста Краљево, члановима Удружења ратних војних 
инвалида и Удружења породица палих бораца. Након тога, председници месних 
заједница ће вршити расподелу пакета на сеоском подручју онима који се налазе у 
стању социјалне потребе, а нису евидентирани у Центру за социјални рад. 

Председнику Уније организација особа са инвалидитетом Ранко Вуковић је 

захвалио привредницима града Краљева који су омогућили ове пакете, а велику 
захвалност је упутио и локалној самоуправи, која је препознала специфичне 
потребе особа са инвалидитетом.  

„Људи који су у стању социјалне потребе ће добити ове пакете, што је око 
10 процената евидентраних у удружењима особа са инвалидитетом. Више од 
материјалне помоћи значи то што у овим тешким временима имам утисак да неко 
брине о особама са инвалидитетом. То што ће пакете дистрибуирати волонтери 
на кућну адресу, заиста је значајно, нарочито за особе са инвалидитетом које нису 
у прилици да дођу по пакет“, истакао је председник Уније организација особа са 
инвалидитетом Ранко Вуковић, искористивши прилику да апелује на грађане 
Краљева да остану у својим кућама:  

„Они којима је тешко, који не могу да испуне ту меру, нека помисле да 
постоје особе са инвалидитетом које цео живот живе у изолацији и које излазе 
само када се за то створе услови. Останите код својих кућа, није тешко, то ће 
проћи, а особе са инвалидитетом живе тако цео живот.“ 

Надовезавши се на то, градоначелник је истакао да су Краљевчани јако 
дисциплиновани, да се труде да поштују све препоруке Републичког кризног 
штаба и Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева.  

„Полицијски час, од петка у 17.00 до понедељка у 5.00 сати, протекао је без 
икаквих проблема. Свега осам особа, од 125.000 Краљевчана, прекршило је 
полицијски час. Мислим да то показује јаку дисциплину наших људи. Нико није 
увео полицијски час зато што мисли да грађани треба да остану код својих кућа 
без икаквог разлога. Важно је да останемо код својих кућа, да смањимо контакте 
на најмању могућу меру, како бисмо успели да се сви заједно изборимо са овом 
пошасти“, истакао је градоначелник, подсетивши на то да је почела расподела 



пензија и да многи који имају овлашћења својих родитеља и комшија и треба да 
подигну пензије чекају у редовима стрпљиво и правећи дистанцу.  

Према речима градоначелника, епидемиолошка ситуација на територији 
града Краљева је промењена.  

„Евидентирана је још једна заражена особа, укупно 17 на територији града 
Краљева, али добра вест је да имамо и прву особу која је излечена. Ради се о 
старијој особи, резултат на COVID-19 је два пута заредом био негативан, тако да 
се она сматра излеченом“, рекао је Терзић. 

Ситуација у Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи је под контролом. 
ЈКП „Чистоћа“ свакодневно дезинфикује улазе у објекте, Војска Србије обезбеђује 
објекте, а представници Града, са руководством Геронтолошког центра, решавају 
проблеме како би наш старачки дом остао сачуван, јер тамо нема оболелих. 

Градоначелник је истакао да су наше мере добре, да функционишу, показују 
резултат тиме што број заражених на територији града Краљева није велики. Он је 
поновио да није дошло до локалне трансмисије – они који су заражени у 
иностранству и другим градовима и општинама у Србији, када су дошли у 
Краљево, нису преносило заразу Краљевчанима, што је најбитније. 

„Сваког пута када смо евидентирали некога ко је позитиван на вирус корона, 
успостављена је мрежа свих његових контаката, сви контакти су стављени у 
изолацију, они који су имали симптоме су тестирани, тако да ситуацију у 
потпуности држимо под контролом. Грађани Краљева треба да знају да смо ми 
тим одговорних људи који се бори како би наш град остао сачуван, а имамо и 
велику помоћ свих Краљевчана, дисциплинованих и одговорних људи, који 
разумеју ситуацију и, бринући о себи и свом здрављу, брину и о здрављу својих 
породица и окружења“, поручио је први човек града Краљева. 

Он је подсетио да су до сада извршена три круга дезинфекције свих улаза у 
стамбене зграде, степеништа, простора између станова, постављене су 
дезобаријере у облику сунђера на улазу у сваку стамбену зграду на територији 
града, а управници стамбених заједница су добили одређену количину 
дезинфекционе течности која им служи за одржавање дезобаријера. У нашем 
граду није ограничена количина дезинфекционе течности коју појединац може да 
преузме у току једног дана, и то са 16 резервоара који се налазе на територији 
града. Нагласио је само да дезинфекциона течност после одређеног времена губи 
своја својства, тако да је нема потребе складиштити. Додао је и да је, потпуно 
бесплатно, извршена дезинфекција дроновима на територији ужег градског језгра, 
приградских насеља и села.  

Директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног 
округа Звонко Туфегџић, захваливши привредницима града Краљева на пакетима 
помоћи најугроженијим Краљевчанима, напоменуо је и да је почела пријава за 
средства која омогућује Република Србија, као и за одлагање пореских обавеза 
које омогућује Влада Републике Србије.  

„Рокови су сваког месеца, ако се закасни за један месец, неће се моћи 
користити та средства. Први рок је 25. април да се они који имају рачуне код више 
банака обрате мејлом Пореској управи, односно трезору, определе за банку код 
које ће им држава отворити наменски рачун. Привредници са тог наменског рачуна 
само наменски могу користити средства, за сваки месец морају да попуне образац 



преко Пореске управе да би остварили оно што им је омогућила држава у овој 
кризној ситуацији“, објаснио је Туфегџић.   


