
12.06.2019. 
Светски дан добровољних давалаца крви 
 
Црвени крст Краљево, обележио је предстојећи Светски дан добровољних 

давалаца крви, свечаном доделом признања вишеструким добровољним 
даваоцима крви, који су крв дали више од тридесетпет пута. У име града Краљева 
присутне је поздравио помоћник градоначелника Марко Матовић, који је овом 
приликом поделио признања најхуманијим грађанима Краљева. 

Плакета „Широко срце“ додељује се за најбоље резултате остварене у 
добровољном давалаштву крви у предходној календарској години у  категоријама: 
средњих  школа, факултета, Јавних предузећа, установа  и компанија.  Ове године 
плакете су припале Друштву добровољних даваоца крви ПУ Краљево, 
„Електромонтажи  Д.О.О. Краљево“ и Факултету за машинство и грађевинарство у 
Краљеву.  

Краљевчанин Љубиша Жарчанин постао је поносни власник плакете за 
стото добровољно давање крви. 

Сарадница за здравствена питања Црвеног крста Краљево Снежана 
Апостоловић истакла је да Црвени крст Краљево традиционално обележава 14. 
јун - Светски дан давалаца крви пригодном свечаношћу, приликом које ће бити 
подељено преко 500 плакета. Она је изразила наду да ће Црвени крст Краљево 
успети до краја године да обезбеди планиране јединице крви за оне који су 
повређени и који нису криви зато што су болесни.  
 Председник Комисије за давалаштво крви Црвеног крста Краљево Миланко 
Милићевић позвао је све људе добре воље да дођу сваке среде, у просторије 
Црвеног крста, од 10.00 до 15.00 часова, да помогну онима којима је та крв 
неопходна. 

Секретар Црвеног крста Краљево Радмила Добрић је у свом обраћању 
изразила захвалност и честитала свим хуманистима које су добровољним 
давањем крви спасили нечији живот, не тражећи ништа заузврат.   

Сваке године 14. јуна земље широм света обележавају Светски дан 
давалаца крви. Овим догађај има за циљ подизање свести о потреби за редовним 
давањем крви како бисмо осигурали квалитет, безбедност и доступност крви и 
продуката крви особама којима је она потребна.  

Овогодишњи  Светски дан  добровољних давалаца крви обележава се под 
слоганом "Безбедна крв за све“ са поднасловом „А шта ти можеш да учиниш?“ 
 


