
20.05.2020. 
Поносан сам на све институције у Краљеву, поносан сам на грађане –
градоначелник о ванредном стању и раду Градског штаба за ванредне ситуације   
 

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, који је 
заседао сваког дана од увођења ванредног стања на територији Републике 
Србије, убудуће ће заседати онда када је то неопходно – најавио је градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић, командант Штаба.  

После почетног периода заседања, због промењене епидемиолошке 
ситуације и нових мера Владе Републике Србије и Кризног штаба, седнице су 
одржаване електронски, али је сваког јутра одржавана седница Оперативног 
штаба, којој су присуствовали најзначајнији фактори у граду у овој ситуацији, без 
обзира да ли је оснивач град или Република. Како је навео градоначелник, сада, 
иако неће заседати сваког дана, сваког дана ће разговарати, размењивати 
информације, разматрати евентуалну промену одређених мера, али у оном 
тренутку када струка из Завода за јавно здравље, Ветеринарског специјалистичког 
института, Опште болнице, Дома здравља буде сматрала да је неопходно да се 
чланови састану, састанак ће бити организован у року од пола сата.  

Градоначелник истиче да је сарадња била на изузетно високом нивоу и да 
су сви који су били укључени спремно и одговорно поступали. 

„Наш Завод за јавно здравље је свој посао лавовски радио, поготово када је 
требало да, поред свог подручја, покрије и подручје у надлежности Завода за 
јавно здравље Чачак, у коме је највећи део запослених био у карантину. Наш 
Ветеринарски специјалистички институт није обрађивао само узорке из Kраљева и 
Рашког управног округа, већ и из Расинског, Шумадијског Моравичког и 
Златиборског округа. Полицијска управа за град Краљево је изузетно добро 
обавила свој посао“, истакао је градоначелник подсетивши на то да су у току 
једног дана позивали више од хиљаду људи који су се налазили у самоизолацији 
на подручју Kраљева, Врњачке Бање и Рашке, разговарали са њима како би 
проверили да ли су код куће, а уколико нису, слали патролу да утврди стање.  

„Требало је за све време трајања полицијског часа водити рачуна да ли се 
грађани придржавају мере забране кретања. Посао је урађен на изузетно високом 
нивоу и на територији Kраљева постоји само 51 заражено лице од почетка 
епидемије до данас. То је изузетно мали број ако гледамо величину града 
Kраљева и ако меримо број заражених у односу на друге градове сличне 
величине. Урадили смо одличан посао. Али онај фактор који је био веома значајан 
јесу грађани. Грађани су се придржавали мера. Краљевчани су показали да су 
јединствени, солидарни, дисциплиновани. Солидарност су показали и млади људи 
који су ангажовани као волонтери у Црвеном крсту и односили храну и намирнице 
нашим суграђанима старијим од 65 година који су исказали потребу“, није штедео 
речи хвале градоначелник. 

Одељење за послове цивилне заштите и цивилна заштита су 
дезинфиковали сваки улаз у сваки стамбени објекат на територији града Kраљева 
- простор између станова, степеништа, и то у пет кругова дезинфекције.  

„Ти људи су радили потпуно бесплатно, без једног јединог динара 
надокнаде од ујутру до увече су били ангажовани на територији Kраљева. Јавно 



комунално предузеће „Чистоћа“ је имало обавезу да дезинфикује и улаз у Дом 
здравља, Општу болницу, Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи, а град се  
потрудио да нашим лекарима и медицинским сестрама, возачима, чистачицама, 
свима који су ангажовани у здравственим установама и онима који су ангажовани 
у оквиру Штаба за ванредне ситуације, помогне бесплатним линијама градског 
превоза - они нису плаћали, град је сносио све трошкове“, рекао је Терзић.  

Како је истакао, у Геронтолошком центру су од првог до последњег дана 
биле примењене све епидемиолошке мере, а са директорком је контактирано 
сваког дана. Од тренутка када је Војска Србије почела да обезбеђује објекат, то је 
значило њихову сигурност, а пре тога су припадници Полицијске управе и 
Комуналне милиције свакодневно обилазили и Геронтолошки центар и Дом 
здравља и Општу болницу.  

Градоначелник Краљева је захвалио и медијима, који су, како је рекао, на 
самом почетку ванредног стања, када је први грађанин Краљева заражен, 
добијали опречне податке - од Градског штаба и из ковид базе, али ни у једном 
тренутку нису инсистирали на томе да кажу да је број заражених лица у Kраљеву 
већи у односу на онај број који је објавио Градски штаб за ванредне ситуације, који 
располаже јединим званичним подацима које објављује Завод за јавно здравље 
Краљево.  

„Све ово време пратили сте нас, разговарали се нама, износили тачне, 
правовремене, прецизне информације. Свим медијима у Краљеву захваљујем – 
телевизијама, радио станицама, порталима... Заједничким снагама успели смо да 
грађанима дамо тачне и правовремене информације јер то је једини начин да се 
не шире дезинформације, нетачне вести и да се не изазива паника. Мислим да су 
грађани Краљева стекли велико поверење у функционисање Штаба за ванредне 
ситуације, да су стекли поверењу у оне информације које сте ви преносили и 
надам се да ћемо овакву сарадњу наставити у наредном периоду“, поручио је 
градоначелник Краљева, посебно нагласивши: 

„Показали смо да као град и грађани можемо заједнички да делујемо - 
успели смо да објаснимо епидемиолошке разлоге због чега не треба ковид 
болницу преселити из „Меркура“ у Врњачкој Бањи у „Агенс“ у Матарушкој Бањи“, 
подсетио је Терзић и додао: 

„Могу да кажем да сам поносан на све институције у Краљеву. Поносан сам 
и на Краљевчане јер су стварно показали како треба да се понаша у ситуацији 
ванредног стања. Молим их да опрез сачувају, да се не догоди да смо до јуче били 
опрезни, водили рачуна, а да смо, чим је ванредно стање укинуто, наставили да 
живимо по старом. Опрез морамо да сачувамо - због свог окружења и због нас 
самих“, поручио је др Предраг Терзић, градоначелник Краљева.  
 

 


