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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. Регистрована су још два позитивна пацијента, тако да је од почетка 

епидемије до сада, на територији града Краљева, евидентирано укупно 47 лица 

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

почетка епидемије, тестирано је укупно 1.479 лица на територији града Краљева, од 

којих је 47 (3,18%) заражених. У понедељак се, на тестирање у Ветеринарски 

специјалистички институт, шаљу нови узорци.  

Према информацијама из Полицијске управе Краљево, безбедносна ситуација 

на територији града Краљева је на задовољавајућем нивоу. 

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. 

 

Одељење за инспекцијске послове и Одељење комуналне милиције спроводе 

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

у циљу спречавања и ширења епидемије заразне болести „Covid-19“. У претходних 

неколико дана контролисан је рад угоститељских објеката на територији града 

Краљева и уочени су проблеми у поштовању мера код појединих субјеката, који су 

упознати са својим обавезама везаним за поштовање епидемиолошких мера.  

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 сад се граду 

Краљеву обратила 31 локална самоуправа и одобрено је преузимање укупно 10.140 

литара натријум хипохлорита (NaOCl), које ће бити реализовано у наредним данима. 

Црвени крст Краљево је, са укидањем забране кретања, обуставио рад кол 

центра за помоћ старијим суграђанима за набавку основних животних намирница и 

лекова и наставио редовне активности са акцентом на едукацији младих у области 

деловања у несрећама. 

Центар за социјални рад наставља редовне активности према корисницима, 

повећаним интензитетом. По налогу Министарства, припремају се извештаји и 

спискови за расподелу пакета хранитељима, и даље се свакодневно контактирају 

установе за смештај, пре свега старих.   

 



ЈКП „Чистоћа“ Краљево, после паузе за викенд, наставља да ради на 

дезинфекцији и прању саобраћајница, према утврђеном плану.  

 

Екипе цивилне заштите ће, уз стручни надзор Завода за јавно здравље Краљево, 

наставити дезинфекцију јавних површина и објеката јавне намене. Цивилна заштита 

наставља све активности на спровођењу епидемиолошких мера, у складу са захтевима 

Градског штаба и Завода за јавно здравље Краљево, као и потребама у циљу заштите 

становништва од појаве и ширења епидемије. Посебан акценат од понедељка, 

11.05.2020. године, биће на подршци поновног успостављања функционисања јавног 

превоза, као и Предшколске установе, у условима прописаних 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, од 

понедељка, 11.05.2020. године, поново почиње да саобраћа градски превоз на 

територији града Краљева. Детаљне информације о поласцима могу се видети на 

интернет порталу града Краљева, док ће ред вожње бити утврђен у понедељак и 

истакнут од стране превозника.  

Посебно истичемо да је јавни превоз доступан за све категорије 

становништва. 
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