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Удружење бајкера из немачке донирало 6 шлепера опреме Општој болници 

„Студеница“ 
 
 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, председник Скупштине 

Ненад Марковић, директор Опште болнице „Студеница“ Зоран Мрвић, представник 
Мото клуба „Кингси“ Милован Пантовић дочекали су конвој предвођен Удружењем 
"Biker-Brummi-Hilfe (BBH) eV" који ће донирати нашем граду опрему за Општу 
болницу „Студеница“. 

Удружење бајкера "Biker-Brummi-Hilfe (BBH) eV", приликом своје прве 
званичне посете нашем граду, донирало је 6 шлепера са преко 100 палета опреме 
Општој болници „Студеница“. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић изразио је захвалност 
Удружењу бајкера из Немачке који су показали да су људи великог срца који желе 
да помогну. 

„Бајкери из Немачке, који су дошли у посету Удружењу бајкера Мото клуба 
„Кингс“ у Краљеву, донели су веома значајну хуманитарну помоћ и за Општу 
болницу „Студеница“ и Дом здравља Краљево, али и за Геронтолошки центар 
Матарушка Бања и СОС Дечје село на Берановцу. Ми смо и више него захвални 
људима који су прикупили ову хумантарну помоћ која је неопходна свим 
пацијентима који се лече и у Општој болници и Дому здравља, али и оним 
старијим суграђанима који су смештени у Геронтолошком центру“, изјавио је 
градоначелник, па изразио наду да ће наши бајкери и бајкери из Немачке 
наставити своје дружење. 

„Oчекујем да ће oвa сарадња бити настављена и убудуће, али ми је жао што 
се оваква помоћ реализује у данима када је у Краљеву проглашена ванредна 
ситуација. Сигурно је да ће нам бити неопходно још много хуманитарне помоћи 
када будемо отклањали последице обилних киша које су задесиле Краљево у 
претходна два дана“, истакао је Терзић. 

 „Сарадња између бајкерског клуба из Краљева и бајкерског клуба из 
Бремена, резултирала је овом хуманитарном донацијом, захваљујући председнику 
Удружења , који је наш колега, неуропсихијатар, Херман Мунзел. Приликом његове 
посете пре пар месеци, показали смо му шта нам је потребно, почевши од 
ентеријера за наше амбуланте, болесничке собе до вешераја. Добили смо једну 
одличну индустријску машину за 55 кг веша, што нам је стварно недостајало, доста 
канцеларијског материјала, помоћне медицинские опреме, инвалидских колица, 
око 26 кревета које ћемо наменити Одељењу интезивне неге, јер имају могућност 
кретања у више праваца итд. Вредност донације је између 450.000 и 500.000 
евра“, истакао је др Мрвић.  

Директор Опште болнице „Студеница“ појаснио је да све што није за 
употребу Опште болнице  и Дом здравља, биће донирано  СОС Дечјем селу, 
Геронтолошком центру и у координацији са Школском управом сеоским школама 
којима је опрема најпотребнија. 



Председник Мото клуба „Кингс“ Милован Пантовић појаснио је да је 
Удружење бајкера из немачке сазнало да се баве хуманитарним радом и да су 
ступили у контакт како би дошли у посету Краљеву. 

„Одвео сам их у Општу болницу „Студеница“, Дом здравља Краљево, 
Геронтолошки центар Матарушка Бања и СОС Дечје село на Берановцу, где су 
направили договор са њима шта им је најпотребинје и они су донели 6 шлепера 
хуманитарне помоћи“, изјавио је Пантовић,  

Удружење "Biker-Brummi-Hilfe (BBH) eV" основано је 03.04.2011.године у 
Услару, на југу Доње Саксоније. Kлуб су основали мотоциклисти и њихови 
пријатељи. Ово непрофитно удружење од 2003. године сваке године спроводи 
своје "помоћне конвоје широм Европе", то укључује болничку опрему, медицинску 
опрему, потрошни материјал, болничко и хируршко рубље, као и инвалидска 
колица, помагала за шетњу и друга помагала, као и материјале за установе за 
добробит деце и стару одећу. 

 
 


