
15.07.2019. 
Од града два возила за Дом здравља Краљево 
 

Средствима опредељеним за примарну здравствену заштиту из буџета 
града Краљева набављена су два возила, која је градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић предао директорки Дома здравља Краљево Мирјани Крчевинац. 
Служба кућног лечења је добила возило марке дачиа сандеро, а друго возило, 
дачиа докер, служиће за превоз пацијената на хемодијализу. Укупна вредност 
аутомобила је 2.391.662 динара.  

Према речима градоначелника Краљева др Предрага Терзића, управо 
захваљујући расту прихода, захваљујући више новца који се убере од пореских 
обвезника, захваљујући подршци Републике, напретку града Краљева, може да се 
издвоји новац и помогне примарној здравственој заштити у граду.  

Градоначелник је истакао да буџет града Краљева из године у годину расте. 
Како је навео, приходи 2016. године су били 2.700.000.000 динара, наредне су 
порасли за читавих 250.000.000 динара и износили су 2.950.000.000, а прошле 
године је завршни рачун показао да су укупни приходи износили 3.241.000.000 
динара.  

„За само две године буџет је увећан за 540.000.000 динара, за двадесет 
процената. Зато смо приликом планирања буџета за 2019. годину одлучили да 
купимо два возила. Будући да су до сада возила која су превозила пацијенте на 
дијализу прелазила чак 130.000 километара годишње, било је неопходно купити 
нова. Ми ћемо се трудити да сваке године што је могуће више занављамо возне 
паркове и јавних предузећа и установа и да се трудимо да помажемо пацијентима 
јер примарна здравствена заштита представља веома значајан вид здравствене 
заштите и њена доступност је важна. Због тога је неопходно отварати амбуланте и 
у сеоском поодручју, на тај начин помагати свим пацијентима, како оним старим, 
тако и оним млађим“, поручио је градоначелник Краљева приликом предаје 
возила.  

Директорка Дома здравља Краљево Мирјана Крчевинац је навела да је град 
Краљево, као оснивач, са ова два аутомобила, обезбедио већ шест возила откада 
се 2014. године Дом здравља издвојио из састава Здравствено центра. Ово је 
треће возило за транспорт пацијената на дијализу. 

„Поред аутомобила, помоћ је била велика – набавили смо значајан део 
медицинске опреме, гинеколошке и стоматолошке столице, компјутерску опрему.... 
Сада ће и наши дијализирани пацијенти имати удобно возило којим ће моћи 
свакодневно да долазе у краљевачку болницу на ову врло важну интервенцију. 
Ово ново возило за сада потпуно покрива потребе пацијената и ове службе“, 
рекла је директорка и додала да је Дому здравља потребно и једно санитетско 
возило за потребе Хитне службе, али да су на добром путу да ускоро и такво 
возило буде обезбеђено. 
 Како је речено, око 900 пацијената користи услуге дијализе, а годишње се 
уради око 10.800 дијализа. Евидентирано је 85 хроничних бубрежних болесника.  
  
 


