
САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

04.05.2020. 

 

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 у односу 

на претходни дан. Регистровано је једно новооболело лице, тако да је сада, на 

територији града Краљева, од почетка епидемије, евидентирано укупно 36 лица 

позитивних на вирус „SARS-CoV-2“, који изазива заразну болест „Covid-19“. Од 

почетка епидемије тестирано је укупно 1117 лица на територији града Краљева, од 

којих је 36 (3,22%) заражених, док је број лица који су се опоравили 17. Данас се, на 

тестирање у Ветеринарски специјалистички институт, шаље 49 нових узорака. 

Забрана кретања на територији града Краљева, током јучерашњег дана, 

протекла је без проблема. Није било случајева кршења забране кретања, нити мере 

самоизолације. 

Епидемиолошка ситуација у Геронтолошком центру Матарушка Бања је 

неизмењена и у објекту Геронтолошког центра нема заражених лица међу 

корисницима услуга ове установе, као ни међу запосленима, који се налазе под мерама 

карантина. Запослени проводе по 15 дана у карантину, а лекари по седам.  

 

Одељење за инспекцијске послове и Одељење комуналне милиције спроводе 

редовне активности на контроли примене прописа и одлука, а нарочито оних донетих у 

ванредном стању, у циљу спречавања и ширења епидемије заразне болести „Covid-19“, 

са посебним акцентом на контролу пијаца, фризерских и козметичких салона и гробља, 

као и одржавање хигијене у стамбеним зградама. У циљу контроле примене нових 

мера Владе Републике Србије, Одељење комуналне милиције је извршило 

реорганизацију свог рада и увело и рад ноћу. 

У циљу сузбијања појаве и ширења епидемије болести „Covid-19“, а уз подршку 

донације фирме DINOTEK из Београда, која је омогућила ЈКП „Водовод“ Краљево 

инсталацију опреме за производњу дезинфекционог средства – натријум хипохлорита 

(NaOCl), у координацији са Сталном конференцијом градова и општина, Градски штаб 

за ванредне ситуације на територији града Краљева је наставио активности на 

додељивању овог дезинфекционог средства другим локалним самоуправама, које су 

поднеле захтеве посредством Сталне конференције градова и општина. До сада се 

граду Краљеву обратила 31 локална самоуправа (Прешево, Пожега, Голубац, 

Зрењанин, Кучево, Аранђеловац, Владичин Хан, Рача, Житорађа, Ивањица, Лебане, 

Блаце, Нова Варош, Врање, Ћићевац, Црна Трава, Коцељева, Врњачка Бања, 

Власотинце, Параћин, Алексинац, Рековац, Босилеград, Лесковац, Косјерић, Бољевац, 

Димитровград, Ваљево, Соко Бања, Сјеница, Ариље), којима је одобрено преузимање 

укупно 10.140 литара натријум хипохлорита (NaOCl), а које ће бити реализовано у 

наредним данима. 



Црвени крст Краљево наставља активности, после празничне паузе, на пружању 

подршке при куповини намирница и лекова, као и дистрибуције пакета помоћи 

социјално најугроженијим категоријама становништва. 

Центар за социјални рад наставља редовне активности према корисницима. 

Такође, према налогу ресорног министарства, поново је започет контакт са 

хранитељским породицама ради добијања сагласности за формирање спискова за 

помоћ „UNICEF“-а. 

 

ЈКП „Чистоћа“ Краљево наставља да ради на дезинфекцији и прању 

саобраћајница, према утврђеном плану. Такође, с обзиром на ублажавање мера и 

повећану фреквенцију саобраћаја, служба „Паркинг сервиса“, од дана 04.05.2020. 

године, поново креће са наплатом паркинга. 

 

Екипе цивилне заштите су у недељу, 03. маја, радиле на припреми опреме и 

комплета подршке становништву и привредним субјектима који обнављају своје 

пословање (комплет садржи: заштитну маску за лице, рукавице, брошуре и упутства и 

породични планови за поступање у време епидемије). Од понедељка, 04. маја, наставља 

се са спровођењем епидемиолошких мера уз стручан надзор Завода за јавно здравље 

Краљево. Цивилна заштита апелује на све управнике стамбених заједница да одреде 

лице или на други начин обезбеде редовно одржавање постављених дезобаријера, 

односно њихово натапање дезинфекционим средством, као и одржавање хигијене 

унутар објекта, а све у циљу ефикаснијег дејства предузетих дезинфекционих 

епидемиолошких мера. 

 

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 Јарчујак Испред кафане „Европа“ 

2 Опланићи Испред дома културе Опланићи 

3 Роћевићи Преко пута ОШ „Јован Дучић“ 

4 Мрсаћ Испред дома културе Мрсаћ 

5 Витковац Испред дома културе Витковац 

6 Годачица Испред стругаре „Вудсток“ 

7 Стара чаршија Пампула 

8 Центар  Трг Јована Сарића 

9 Рибница Испред дома културе Рибница 

10 Матарушка Бања Аутобуска станица 

11 Ушће Испред дома културе Ушће 

12 Врба Испред ДВД Врба 

13 Ратина Испред дома културе Ратина 

14 Каменица Испред дома културе Каменица 

15 Буковица Испред дома културе Буковица 

16 Чукојевац У близини Цркве, поред пута Чукојевац - Годачица 



Градска управа града Краљева обавештава грађане града Краљева да ће, на 

основу Налога Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (допис 

број 560-00-222/2020-09/3 од 04.04.2020. год.) и упутства достављеног 08.04.2020. 

године, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева вршити 

пријем захтева и обраду документације везане за издавање дозвола за кретање лица за 

време забране кретања. 

Грађани Краљева којима је потребна дозвола за кретање у време када је кретање 

забрањено, а ради пружања услуга – нега болесног лица (помоћ у кући – услуга 

социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између два физичка лица) и услуга 

социјалне заштите – персонални асистент, као и лица којима је правоснажном судском 

одлуком регулисано виђење са дететом (преузимање и враћање детета од једног 

родитеља), потребно је да се захтевом обрате Градској управи града Краљева и доставе 

документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе. 

 Лица којима је потребна дозвола за кретање, захтев са одговарајућом 

документацијом (решење о туђој помоћи и нези, решење интерресорне комисије...), као 

и податке о особи којој је помоћ потребна, подносе на мејл: zahtevi@kraljevo.rs или 

непосредно предају на помоћном (другом) улазу у Градску управу. 

 У захтеву је непходно навести следеће податке: 

- име и презиме лица за које се тражи дозвола за кретање, ЈМБГ и адреса 

пребивалишта (боравишта) или приложити очитану личну карту 

- име и презиме лица којем је помоћ потребна, ЈМБГ и адреса пребивалишта 

(боравишта) или приложити очитану личну карту 

- разлог због којег је потребно кретање 

- документа која доказују оправданост поднетог захтева, односно копију судске 

пресуде којом је уређено виђање детета и родитеља и релацију кретања 

- контакт телефоне оба лица. 

 

Након провере достављене документације, Градска управа захтеве доставља 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које, након провере и 

ажурирања, захтеве прослеђује Министарству унутрашњих послова. 

 Након добијања сагласности од Министарства унутрашњих послова, 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о томе обавештава 

јединицу локалне самоуправе, која обавештава лице које је поднело захтев и издаје му 

потврду. 

 Потврда је доказ да лице има сагласност за кретање у одређеном термину и за 

одређене потребе. 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 
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