
14.09.2020. 
Градоначелник апеловао на суграђане да и даље поштују мере  
 

Како је, према последњем извештају Завода за јавно здравље Краљево, на 
територији нашег града забележена нешто неповољнија епидемиолошка 
ситуација, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић апеловао је на 
суграђане да и даље у потпуности примењују мере у заштити од вируса корона. 

„Апелујем на све грађане Краљева да се не опуштају. Чини ми се да у 
тренуцима када се увећава број заражених, постајемо дисциплинованији, а када 
долази до опадања броја заражених, па и у оним данима када немамо ниједног 
зараженог, сматрамо да смо победили корону и да није потребно да се 
придржавамо било којих епидемиолошки мера“, сматра градоначелник и додаје:  

„Апелујем на грађане Краљева да се придржавају епидемиолошких мера, 
да се не организују никакве прославе, никакави рођендани. Сви знамо да, када 
неко не искористи прилику да прослави 18. рођендан ове године, наредне године, 
када буде ставио 19, то неће бити исто, али вас молим да схватите да, уколико се 
понашате одговорно, ви штитите све своје пријатеље, рођаке, све госте који би 
дошли на ту прославу. Ако се не будемо понашали одговорно, епилог ће бити 
нешто што смо имали у Краљеву пре месец или два“, истиче Терзић подсећајући 
на то да је у периоду ванредног стања Kраљево имало свега 50 заражених, а у 
најгорим данима 50 заражених за један дан. Због тога је важно да сви будемо 
дисциплиновани јер ова опасност није прошла и корона нам и даље прети.  

У циљу примене епидемиолошких мера како би се становништво заштитило 
од заразне болести COVID-19, Градска управа града Краљева је ставила на 
располагање број телефона Одељења комуналне милиције, на који грађани могу 
да пријаве непоштовање мера. Према речима градоначелника, пријава има. 

„Молим све грађане који примете непоштовање мера да о томе обавесте 
Одељење комуналне милиције Градске управе у Kраљеву и ми ћемо након тога 
реаговати. Такође, молим грађане да не користе овај број телефона како би 
подносили лажне пријаве јер се на тај начин капацитети свих инспекцијских 
служби усмеравају у погрешном правцу и на тај начин људи губе драгоцено 
време“, упутио је молбу Краљевчанима др Предраг Терзић, градоначелник 
Краљева.  
 
 


