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Градоначелник обишао прве бебе рођене у Новој години  
 

Касија Ћирић, Ивона Кошанин и Лазар Миловановић нови су житељи града 
Краљева који су своје родитеље обрадовали на самом почетку Нове, 2019. године. 
Најмлађе суграђане и њихове маме, у Породилишту краљевачке Опште болнице 
„Студеница“, другог дана јануара, посетили су градоначелник града Краљева др 

Предраг Терзић и члан Градског већа града Краљева Иван Бунарџић, дарујући их 
ваучеримам на по 15.000 динара за куповину беби опреме у Апотеци Краљево и 
букетима цвећа.  
Уз честитке поводом овако лепог почетка нове године мамама које, у складу са 
градском Одлуком, са територије града Краљева, градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић је нагласио да сви треба да приону на посао. 
„Наш задатак јесте да учинимо земљу стабилном, да избегавамо унутрашње и 
спољне сукобе, да градимо путеве и мостове, отварамо фабрике и нова радна 
места, како би родитељи ове деце имали зараде, боље плате, и омогућили деци 

срећније детињство. Надам се да ће они живети у уређеној земљи, у земљи у којој 
ће моћи да рачунају на знатно више зараде и да ћемо сви заједно истрајати на овом 
задатку. То мора бити главни циљ свих политичара у Србији“, поручио је 
градоначелник Краљева уз напомену да се град бројним активностима бори против 

беле куге и настоји да помогне и родитељима са троје и више деце.  
Верни партнер града у доприносу Националној стратегији у борби против беле куге 
- Црвени крста Краљево, и ове године, придружио се додели поклона у првим 
данима нове године.  
„Црвени крст пословну годину започиње својом најрадоснијом акцијом – „Пакет за 
прворођену бебу“. За прве три бебе рођене у Новој години припремили смо поклон 
- од Црвеног крста, од срца. Мајкама смо пожелели да њихове бебе имају 
безбрижно детињство, дуг живот и да име се овај догађај понови неколико пута у 
животу“, поручила је секретар Црвеног крста Краљево Радмила Добрић.  
 Др Милан Парезановић, помоћник директора Опште болнице „Студеница“, 
пожелео је мамама и бебама, као и свим суграђанима, пуно среће, радости и 
здравља истичући да су најрадоснији у новој години сигурно родитељи 

новорођених беба, „које ће им причињавати слатке бриге, али и пуно радости“. Он 
је захвалио градоначелнику и Црвеном крсту на даровима које су донели 
породиљама и бебама нагласивши да је много већи гест само сећање на њих него 
вредност поклона, ма колика она била.  
 Према подацима, у краљевачком породилишту је у претходној години, у 
односу на 2017, када је забележено 1.189, број порођаја порастао на 1.220 односно 
рођено је 1.240 беба.  
„Надам се да ће у наредним годинама тај број бивати све већи. Породилиште је 
једина служба којој бих пожелео што више посла“, поручио је помоћник директора 
Опште болнице „Студеница“. 


