
У Општој болници „Студеница“ Краљево отворен нови ЦТ кабинет 

Свечаном отварању новог ЦТ кабинета у Општој болници „Студеница“ 

Краљево присуствовали су министар здравља у Влади Републике Србије др 

Златибор Лончар са сарадницима , градоначелник града Краљева др Предраг 

Терзић, начелник Рашког управног округа Небојша Симовић, директор Опште 

болнице „Студеница“ Краљево др Зоран Мрвић, представници породице Главчић и 

бројне званице.  

   Министар здравља у Влади Републике Србије др Златибор Лончар је у 

присуству представника породице Главчић,  свечано пустио у рад нови скенер, 

једну од донација коју је господин Миломир Главчић из Канаде упутио нашој 

болници и Краљевчанима.  

  Пожелевши добродошлицу министру и изразивши захвалност што је дошао 

у посету болници регионалног типа др Зоран Мрвић, директор Опште болнице 

„Студеница“ је истакао у свом обраћању медијима да су прво обишли 

новоотворено одељење онкологије, реновирана одељења офаталмологије и 

ортопедије, нови рендген апарат, који ће се монтирати у року од седам дана, 

мамограф код којег је урађена дигитализација и све то о трошку Министарства 

здравља, да би коначно дошли до новог скенера који је донација нашег великог 

добротвора Миломира Главчића.“Овакав партнерски однос, где учествује Општа 

болница са својим донацијама, својим пријатељима и својим изворима зарада и  

Министарство здравља, као капа финансирања, је нешто што је потребно Србији“ 

закључио је др Мрвић.  

  Министар Лончар је истакао да је један од разлога његовог доласка у 

Краљево је што је држава уложила педесет милиона динара у реновирање 

одељења у овој  болници.“Овде сада постоје буквално  сви услови и за људе који 

раде и за пацијенте да добију максимално добру здравствену заштиту.Оно што 

смо ми данас урадили је да ће овде  бити још осам радних места, још четири 

лекара и још четири сестре и  то је најновији кадровски план.  Ово је добар пример 

како може да се сарађује и да се допуне донатори и држава и запослени и сви они 

који раде када воде рачуна, када је то једно домаћинско понашање“ завршио је 

своје излагање  

 


