
26.06.2019. 
Здравствени објекти у Краљеву у новом руху 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са сарадницима, обишао 
је радове на објектима здравства у нашем граду – радове на реконструкцији и 
доградњи Здравствене амбуланте у Рибници, као и радове на реконструкцији 
дела објекта здравства 2 и реконструкцији базена са минералном водом 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ у Матарушкој Бањи.  

„Амбуланта Дома здравља у Рибници, грађена 1958. године, под утицајем 
зуба времена, више није адекватна за пацијенте из Рибнице, са Буњачког брда, из 
Мошиног гаја, Ковача, све оне који овде долазе да би се лечили”, рекао је 
градоначелник и истакао да је управо због тога, уз помоћ државе и Канцеларија за 
управљање јавним улагањима, обезбеђено чак 32.000.000 динара за 
реконструкцију и доградњу амбуланте.  

Укупно 336 квадратних метара биће у потпуности реконструисано, а биће и 
дограђено и још 100 метара квадратних како би сви пацијенти са ове стране Ибра 
могли да своју децу доводе код лекара, будући да ће овде постојати и 
педијатријска служба.  

„Мислим да је то корак више за све грађане Рибнице, а уз изградњу једног 
тржног центра, градњу новог тржног центра која ће започети за око два месеца, уз 
завршену зграду Нове хале спортова, градњу станова за снаге безбедности и 
градњу Основне школе „Свети Сава“, која нас ускоро очекује, Рибница постаје 
ново насеље, постаје ново Краљево. Очекујем да ће све више, поготово младих 
људи, долазити да живи у Рибници“, изјавио је градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић. 

Директорка Дома здравља Краљево Мирјана Крчевинац је изразила наду да 
ће се амбуланта у Рибници, која има око 9.000 пацијената, а у којој су запослена 
три лекара и седам сестара, у септембру уселити у нов простор, истакавши значај 
отварања и педијатријске службе у овом објекту будући да на овом терену 
гравитирају три велике школе и нека предшколска одељења. Према њеним 
речима, са уласком у нов простор, и квалитет здравствених услуга ће бити на 
вишем нивоу.  

„Пацијенти са ове територије се сада лече у згради Медицине рада, тако да 
смо имали континуитет пружања здравствене заштите, без икаквог прекида. 
Надамо се да при повратку у нов простор неће бити никаквог застоја и да 
пресељење у нов простор наши пацијенти неће осетити“, рекла је директорка 
Дома здравља Краљево. 

Према речима директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта Краљево Александра Несторовића, радови протичу како треба, а рок 
изградње је 150 календарских дана.  

„Верујемо да ће, иако смо имали непредвиђене радове, све бити завршено 
на време. Од непредвиђених радова морали смо да урадимо конструктивну 
санацију комплетног старог објекта, који није имао вертикалне серклаже него је 
грађен у зиданом систему, који више није стандард, јер морамо да мислимо и о 
земљотресима и о поплавама које су делом упропастиле ову зграду“, објаснио је 
Несторовић, који је захвалио свима који су учествовали у обезбеђивању 



средстава и извођачима радова који раде без застоја. Он је додао да је новина и 
10 паркинг места.  

„Обезбедили смо неке стандарде који су неопходни у данашње време и 
верујем да ћемо још оваквих објеката у Краљеву санирати и доградити и да ћемо 
повећати заштиту пацијената и бригу о њима“, поручио је Несторовић. 

Координатор на пројекту Вукосав Коњикушић је напоменуо да је зграда 
амбуланте у Рибници направљена пре земљотреса у Скопљу, када још нису били 
успостављени неки стандарди градње, тако да су утврђени бројни недостаци, па је 
дошло до вишка радова. Како је истакао, зграда се грејала на ТА пећ и трошила 
огромну количину енергије, а сада ће прећи на пелет и биће постављени 
радијатори у свакој просторији.  
 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је, са сарадницима, обишао и 
Специјалну болницу „Агенс“ у Матарушкој Бањи, здравствену институцију која се 
бави лечењем и рехабилитацијом реуматских болести, стања након повреда, 
траума и након оштећења централног и периферног нервног система. 

Градоначелник је нагласио да, поред санирања последица елементарних 
непогода, мора да се настави редовно функционисање града, као и сви пројекти 
започети са Владом Републике Србије. Како је навео, за „Агенс“ је држава 
обезбедила 25 милиона динара за замену кровног покривача и решавање 
проблема унутрашњих инсталација и доградњу затвореног базена. Истакао је да 
је јако важно да ће у наредним месецима директор „Агенса“, заједно са градом 
Краљевом, припремати и друге пројекте како би, уз помоћ Владе Републике 
Србије, било обезбеђено још средстава за реконструкцију „Агенса“.  

„Ово је почетак ревитализације Матарушке и Богутовачке Бање, а ускоро 
нас очекује и приватизација Природног лечилишта како бисмо вратили и 
Матарушку и Богутовачку Бању на стазе старог успеха. Приватизација се очекује, 
али треба прво решити проблем са реституцијом“, рекао је др Предраг Терзић. 

Према речима др Горана Костића, директора Специјалне болнице „Агенс“, 
која је прошле године постала и акредитована здравствена установа, међу првима 
које се у Србији баве рехабилитацијом, последњих година је много уложено у 
побољшање услова за лечење. Прошле године је завршен пројекат 
реконструкције терапијског базена и зграде у којој се налази тај терапијски блок. 
Уз помоћ Министарства здравља, Владине Канцеларије за управљање јавним 
улагањима, града Краљева, конкурс је завршен и извођачи су почели да раде, а за 
то време све службе неометано функционишу - терапијски део, хидротерапија... 
Базен ће бити дупло дужи, са новим условима за хидротерапију, са минералном 
водом, температуре 38 до 46 степени.  

„Успели смо да обновимо много опреме, од ове године почиње да ради и 
апарат за мерење коштане густине остеодензитометар, располажемо знањем, 
кадром, опремом... имамо природан фактор - сумпоровиту воду, која је јако 
значајна код реуматских болести и неких гинеколошких стања. Надамо се да ће и 
цела Бања да прогледа, јер је то и нама од великог значаја - да се развије 
здравствени туризам“, поручио је Костић. 



Како је навео, при крају је и пројекат за реконструкцију објекта у којем се 
налазе тешко покретни пацијенти, следећи је пројекат за реконструкцију крова 
нове зграде Специјалне болнице...  

У овој установи, која има 200 постеља, ради 120 медицинских и 
немедицинских радника – лекари, специјалисти физикалне медицине, реуматолог, 
неуролог, интерниста, физиотерапеути, медицинске сестре и остало особље. 
Установа је и наставна база Медицинске школе у Краљеву, а може се похвалити и 
добром сарадњом са здравственим институцијама у нашем граду. 

„Агенс“ је, како истиче Вукосав Коњикушић, један од првих објеката 
обухваћених програмом „Обнова објеката јавне намене у Србији“ Владе 
Републике Србије, донетим 2016. године.  

„Надамо се да ћемо, иако је ово тек прва, урадити више фаза на овом 
објекту и да ће Бања да оживи што се тиче туризма. Позивам остале установе да 
пријављују пројекте, прикупљају пројектно-техничку документацију, јер Влада не 
намерава да стане на овоме, већ покушава да све објекте јавне намене поново 
одради и да буду што функционалнији и по новим стандардима“, поручио је 
Коњикушић.  
 
 
 


