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Краљево домаћин медицинским школама из целе Србије 
  
            Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић свечано је отворио 
Републичко такмичење у фискултурној сали Медицинске школе у Краљеву. 
            

Медицинска школа из Краљева је 10. и 11. маја 2019. године домаћин 20. 
републичког такмичења из прве помоћи и реалистичног приказа повреда и стања.  

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, Удружења медицинских школа Србије и града Kраљева, 
одржава се такмичење на којем учествују 22 екипе медицинских школа из целе 
Србије са више од 300 учесника. Учесници су пружали прву помоћ „унесрећенима“ 
и, такмичећи се, показали шта су све до сада научили. 

Такмичење се одржава по наставном плану и програму предмета Прва 
помоћ за ученике првог разреда, а право учешћа имају ученици првог, другог и 
трећег разреда медицинских школа.  

Неки од задатака које су ученици представили били су и пружање прве 
помоћи повређеном куму кога је на свадби из пушке упуцао стари сват, а има и 
повређених сватова, симулиране су и последице терористичког напада, 
повређивање код екстремних спортиста, повреде у саобраћајним несрећама...  

Градоначелник Kраљева др Предраг Терзић је на отварању такмичења на 
Тргу српских ратника обратио ученицима, пожелевши им да из Краљева понесу 
сећање на лепо дружење. Градоначелник је подсетио на то да се Медицинска 
школа у Kраљеву већ годинама убраја у једну од најбољих школа те врсте у 
Србији.  

„Захваљујући директорки школе Биљани Бојанић и њеној позицији 
председнице Удружења медицинских школа Србије, град Kраљево је домаћин 
такмичења које ће деци омогућити да, поред теоријских знања, могу и практично 
да примене све што су до сада научили“, истакао је Терзић. 

Посебни саветник за послове средњег образовања и образовања одраслих 
др Александар Пајић је поздравио све учеснике, оцењујући да је ово једно од 
највећих и најлепших републичких такмичења.  

„Такмичење је јуче почело тестом знања, а данас су полигони у центру 
Kраљева, па верујем да ће све грађане занимати како најбољи ученици наших 
медицинских школа пружају помоћ. Надам се да ће знања и вештине ђака бити на 
највишем нивоу и да ће се резултатима вечерас радовати најбољи“, пожелео је 
Пајић.  

Директорка Краљевачке Медицинске школе Биљана Бојанић је истакла да 
су као школа врло поносни на ову организацију, али да осећају и велику 
одговорност.  

„Није било лепшег начина од овог такмичења да представимо не само своју 
школу, него и свој град“, рекла је она.  

Програм отварања такмичења је водио познати спортски коментатор РТС-а 
Слободан Шаренац, а у музичком делу програма наступио је тинејџерски 
краљевачки рок бенд „Гримизна сила“. 


