
09.01.2019. 
Традиционално божићно даривање краљевачких беба 
 

Прве три бебе рођене на дан рођења Исуса Христа – Божић и сутрадан, 8. 
јануара 2019. године, традиционално, добиле су поклоне од града Краљева. 
Ваучери на по 15.000 динара за куповину беби опреме у Апотеци Краљево и 
букети цвећа уручени су мамама Божане Сахити, Вукашина Лазовића и Луке 
Драгојловића.  

Поводом традиционалног божићног даривања беба, своје најмлађе 
суграђане и њихове маме у Породилишту краљевачке Опште болнице „Студеница“ 
посетио је председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић.  

„Драго ми је да овде имамо и једну даму из Студенице, која је родила треће 
дете – сина. Када бисте знали где је то у Студеници, место Долац, и како они тамо 
тешко живе, а није им проблем да гаје троје деце... Надам се да ће то бити пример 
и осталим мамама да крену истим путем. Уз то, треба поменути и позитивне мере 
популационе политике Владе Републике Србије, али и града Краљева“, рекао је 
председник Скупштине града. 

 Директор Опште болнице „Студеница“ доктор Зоран Мрвић је захвалио 
граду што одржава ову традицију, будући да, како је рекао, сви морамо да се 
трудимо да повећамо наталитет. Како је истакао, у 2018. години је било 1.220 
порођаја односно 1.240 беба, али су само 873 мајке биле из Краљева. У 
краљевачком породилишту су рођене и бебе чије мајке су из Врњачке Бање, 
Трстеника, Рашке, Новог Пазара, чак и из Босне и Херцеговине.  

„Све мање од хиљаду новорођених беба годишње за град Краљево је мало. 
Надам се да ће на повећање наталитета утицати и мере Владе, али и да ће се 
повећати свест код самих супружника. Стандард је почео да расте, услови су 
очигледно бољи за повећање броја чланова породице. Град Краљево је међу 
најстаријим у Србији по просечној старости житеља, треба да мало подмладимо 
свој град“, поручио је директор Мрвић. 

Младе маме су захвалиле на поклонима добијеним од града, уз поруку 
суграђанкама да убудуће рађају више деце. 

Од првог дана Нове године, закључно са 8. јануаром, у краљевачком 
Породилишту су рођене 24 бебе.  
 
 


