
 
 
 
 

ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У КРАЉЕВУ НАКОН  
ЗЕМЉОТРЕСА 

 
 

Након разорног земљотреса који је 3. новембра 2010. године погодио општину 
Краљево и околину, надлежне здравствене институције су у складу са ингеренцијама и 
расположивим механизмима,  успоставили ванредни појачан хигијенско-епидемиолошки 
надзор. 
 

 
КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКОГ НАДЗОРА 

 
• Завод за јавно здравље Краљево је уз подршку мреже завода и института за јавно 

здравље извршио узорковање воде на терену, и првог дана су 3 од 21 узорка били 
хемијски неисправни због појаве мутноће и повећаног садржаја гвожђа, док су сви 
остали узорци, по отклоњеним кваровима на мрежи, у бактериолошком и 
хемијском погледу били исправни. Како су све наредне анализе потврдиле 
исправност воде, убрзо је дато мишљење да се вода за пиће може користити без 
ограничења. 

• С обзиром на дугорочни проблем водоснабдевања, извршено је узорковање већег 
броја узорака са локалних вода, школа и индивидуалних водних објеката. Збирно 
гледано, из сеоских водовода и објеката за водоснабдевање школа укупно је 
узорковано 104 узорка, а од тога је 11 или 10,6% било хемијски неисправно, а 37 
или 35,9% бактериолошки неисправно. На водним објектима који служе за 
водоснабдевање школа анализе воде показују да је од укупно узетих 59 узорака, 
хигијенски неисправно у бактериолошком погледу било 17,24%, а у 
физичкохемијском погледу 6,78%. У односу на ранији квалитет вода из сеоских 
водовода и објеката за водоснабдевање школа, ситуација није битно промењена. 

• Редован епидемиолошки надзор  екипа Завода за јавно здравље Краљево потвђује 
да ни у једној групи болести није дошло до повећања оболевања у односу на ранији 
период и да  нема регистрованих епидемија заразних болести. 

• Повољни метеоролошки услови, као и привремено затварање градских и сеоских 
школа и предшколских установа, утицали су да се смањи могућност преношења 
респираторних инфекција. Током новембра, популационим и сентинел надзором се 
региструје нижа учесталост ове групе зараза у односу на исте периоде ранијих 
година 

• Најзначајнији регистрован хигијенско-епидемиолошки проблем је у домену 
становања. Велики број објеката је оштећен толико да у њима није могуће 
становање, а међу њима је и значајан број објеката који се не могу санирати. У 
привременом смештају тренутно борави 680 особа, мада се ситуација свакодневно 
мења. Стручне службе Завода за јавно здравље Краљево, у сарадњи са Кризним 
штабом, прате епидемиолошку ситуацију посебно код особа у колективним 
смештајима, и за сада нису регистроване епидемије заразних болести. Посебна 
пажња се придаје контроли хигијенске исправности намирница у овим објектима. 
Лабораторијским прегледима намирница (24) и брисева површина (58)  у овим 
објектима нису утврђене неисправности. Укупно посматрано, од 260 прегледаних  
намирница и 313 брисева у току новембра, у свим објектима, неисправно је било 
шест (6) намирница и један (1) брис што одговара, како по учесталости, тако и по 
узроцима неисправности, уобичајеној ситуацији регистрованој током ранијих 
месеци.  

 



 
 
 

• Завод за јавно здравље Краљево је наставио и редовне контроле квалитета ваздуха на 
садржај основних загађујућих материја  (SO2, чађ, NO2, таложне материје). У 
Краљеву је на једном мерном месту (Рибница) концентрација чађи два дана (3.11 и 
19.11.2010) била  изнад граничне вредности имисије (ГВИ). Повремено повећане 
концентрације чађи на овом мерном месту су уобичајене за почетак грејне сезоне, 
јер су преовлађујући извори загађења индивидуална ложишта. Концентрације 
осталих загађујућих материја чије су концентрације праћене, на свим мерним 
местима биле су испод ГВИ.     

 

 
 
 

РАД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО 
 

Завод за јавно здравље Краљево је претрпео значајну материјалну штету приликом 
земљотреса јер је зграда Завода оштећена у мери која не дозвољава њену даљу употребу 
или санацију. Имајући у виду велики значај и улогу коју Завод за јавно здравље Краљево 
има на територији Рашког округа, неопходно је уложити све напоре како би се што брже 
обезбедили повољни услови за несметано функционисање запослених у овој јавно-
здравственој установи. 
 

Уз помоћ Министарства здравља Републике Србије, Завод за јавно здравље 
Краљево је у процесу реализације поступака за изградњу новог објекта. Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” је на састанку директора мреже завода 
покренуо иницијативу да сви заводи и институти, у складу са својим могућностима, 
обезбеде материјалну помоћ за изградњу нове зграде Завода. 
 
 

Хигијенско-епидемиолошка ситуација на подручју града Краљева је повољна. 
Најважнији ризици за настанак и ширење заразних болести су под контролом, а 
значајније погоршање епидемиолошке ситуације, уколико не буде нових 
елементарних непогода, може се очекивати само у домену респираторних 
инфекција (значајније измене циркулишућих вируса, посебно грипа, током сезоне 
зима-пролеће 2011. године).  


