
03.01.2020. 
Градоначелник даривао прве бебе рођене у 2020. години  
 

Првог јануара 2020. године, три сата и петнаест минута после поноћи, град 
Краљево је постао богатији за једну девојчицу, коју је на свет донела 
Краљевчанка Марија Топаловић. У двадесет минута до седам сати Милена 
Пандрц је родила првог Краљевчанина у Новој години. У седамнаест минута након 
22.00 часа, Оливера Раденковић је родила девојчицу – своје четврто дете.     

Традиционално, прве бебе рођене у Новој години, са даровима, посетио је 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић. Он је мамама уручио по букет 
цвећа, а за малишане поклон честитке на по 15.000 динара, за куповину у свим 
објектима Апотеке Краљево на територији Краљева, Рашке и Врњачке Бање, од 1. 
јануара до 29. фебруара ове године.    

Како је истакао градоначелник, ово је један од најрадоснијих дана, када 
представници града Краљева посећују Општу болницу „Студеница“ веома лепим 
поводом – када обилазе прворођене бебе у Новој години.  

„Породице Топаловић, Пандрц и Раденковић богатије су за две девојчице и 
једног дечака, а град Краљево има три нова становника. Посебно ми се допала 
једна мајка – Оливера Раденковић, која је родила четврто дете. Уз два дечака и 
једну девојчицу, сада је добила још једну кћеркицу – Исидору. Мислим да ће се 
браћа и сестра обрадовати новогодишњој принови“, рекао је Терзић.  

„Град Краљево се труди да обезбеди што више привилегија за оне 
родитеље који се одлуче за друго, треће, четврто... дете. Град је ушао у програм 
Три плус картица, што му омогућава велики број попуста у продавницама одеће, 
обуће, апотекама, у фудбалским, одбојкашким, кошаркашким и другим клубовима. 
Наше установе такође омогућавају вишечланим породицама попусте на своје 
услуге. У будућности ћемо се трудити да кроз попусте на услуге наших јавних 
комуналних предузећа омогућимо породицама са троје и више деце да лагодније 
живе“, поручио је градоначелник Краљева приликом посете Породилишту.  

Секретар Црвеног крста Краљево Радмила Добрић истиче да Црвени крст 
већ трећу деценију започиње нову годину најрадоснијом својом активношћу – 
Пакетом за новорођену бебу. Уз честитке мајкама, и жеље да се што више беба 
рађа, представница Црвеног крста је уручила пригодне поклоне за бебе.  

„Искрено се надам да ће се што више деце рађати. Црвени крст сваке 
године пожели да нас има што више. Увек ћемо учествовати у оваквим 
активностима – и на почетку године, и у Недељи Црвеног крста, када дарујемо 
децу рођену у тој недељи, и на тај начин ћемо дати мали допринос Националној 
стратегији у борби против беле куге“, рекла је Радмила Добрић, секретар Црвеног 
крста Краљево.           

Помоћник директора Опште болнице „Студеница“ доктор Милан 
Парезановић родитељима новорођенчади је честитао најрадоснији дан у години и 
пожелео да им цела година буде радосна, да је проведу у срећи, радости и 
весељу.  

„Желео бих да, када се идуће године поново овде окупимо, буде знатно 
већи број новорођенчади и да се и град и Црвени крст знатно више „истроше“. 
Нажалост, и поред свих наших апела за што више рађања, имамо негативан 



наталитет. Прошле године је било 1.194 порођаја - 1.210 новорођенчади, што је за 
30 мање у односу на 2018. годину“, рекао је доктор Парезановић, још једном 
апелујући да се, свако са своје стране, потруди и допринесе повећању 
наталитета.  


