
08.05.2019. 
„Љубав је кад знаш шта ћеш поклонити, поклони живот, дај крв!“ 

 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, као добровољни 

давалац крви, подржао је акцију добровољног давања крви одржану у 
просторијама Црвеног крста Краљево на дан када се обележава Светски дан 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца, и то кроз тему „Љубав“. Светски дан 
Црвеног крста се, од 1948. године, обележава на дан када је рођен Анри Динан, 
оснивач једног од најмасовнијих и најстаријих хуманитарних покрета.   

„Љубав је кад знаш шта ћеш поклонити, поклони живот, дај крв!“, мото је ове 
акције добровољног давања крви, организоване у нашем граду с циљем да се 
прошири разумевање јавности према Међународном покрету Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца, наглашавајући разноликост рада и универзалност у 
приступу.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао веома добру 
сарадњу града Краљева и Црвеног крста.  

„Заједно радимо на принципима хуманости и развоја нашег друштва и 
очекујем да ће ова сарадња бити успешнија у годинама које долазе. Систем 
трансфузије у Републици Србији се променио и из тог разлога се мањи број 
Краљевчана одлучује да добровољно да крв. Управо због тога ми смо данас 
дошли како бисмо мотивисали своје суграђане да сваке среде у просторијама 
Црвеног крста, у Улици цара Лазара, дају крв. Навикли смо да будемо најбољи, 
навикли смо да, као Краљевчани, можемо да се поносимо својим резултатима, а 
мислим да сада, по броју давалаца крви, нисмо међу најбољима у земљи“, рекао 
је градоначелник Краљева и додао: 

„Апелујем на Краљевчане и Краљевчанке да средом дођу у просторије 
Црвеног крста и дају крв. То је пет, десет или петнаест минута нашег времена, али 
неком нашем рођаку, пријатељу, комшији, или човеку кога уопште не познајемо, 
може да значи продужетак живота“, нагласио је Терзић, који крв добровољно даје 
од осамнаесте године. 

Како истичу у Црвеном крсту Краљево, брига за болесне и повређене 
грађане којима су обезбеђени услови за лечење у виду довољних количина 
резерви крви исказује се и подстицањем редовних давалаца крви да дају крв на 
организованим акцијама Црвеног крста, чиме се обезбеђују услови за довољне 
резерве крви за све пацијенте у свим болницама у нашој земљи.  

Председник Црвеног крста Краљево Зоран Миљковић је истакао да 
представници Црвеног крста широм света указују људима да према свакоме ко се 
нађе у невољи треба показати љубав, ангажовање, пожртвованост.  

„Истовремено, очекујемо да људи разумеју наше активности, да нас 
поштују, цене и воле, да се дружимо, да будемо корак испред катастрофа, јер 
само на тај начин можемо смањити негативне последице катастрофалних 
догађања. У Краљеву их је нажалост било више пута у протеклих 10 година. 
Црвени крст је ту показао максимално успешно ангажовање. Током ове недеље 
планирамо пар акција - све бебе које су рођене у породилишту добиће поклоне, 
организујемо такмичење ђака „Крв живот значи“, у петак ћемо даваоцима који су  
крв дали 50, 60, 70 пута доделићемо награде... Апелујем на људе добре воље да 



схвате да је давање крви једна дивна особитост и чин којим неком можете спасити 
живот. Ове недеље ће бити три акције давања крви у просторијама Црвеног крста, 
а током целе године сваке среде можете доћи и дружити се са нама“, позвао је 
суграђане Миљковић, уз напомену да је краљевачки Црвени крст сада трећа 
организација по рангу од 140, колико их има у држави.  
    Сви пунолетни грађани Краљева, до навршених 65 година живота, који 
желе да дају крв, то могу да учине сваке среде, од 10.00 до 15.00 часова, у 
просторијама Црвеног крста Краљево, у Улици цара Лазара 19. 
 


