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Горан Весић није заборавио град у коме је одрастао 
 

Заменик градоначелника града Београда Горан Весић, заједно са својим 
пријатељима, упутио је, из личних средстава, донацију у виду заштитне опреме 
граду Краљеву. 

Вредну донацију, коју чини 10.000 заштитних маски, 10.000 рукавица и 500 
литара концентрата за дезинфекцију, дочекали су градоначелник града Краљева 
др Предраг Терзић и директори Опште болнице „Студеница“ Зоран Мрвић и Дома 
здравља Краљево Мирјана Крчевинац.  

Весић се лично побринуо да се донација што пре допреми у Краљево. 
„Ја и моји пријатељи смо обезбедили да  Општа болница „Студеница“ и Дом 

здравља Краљево, добију од нас као лични поклон, 10.000 маски, 10.000 рукавица 
и 500 литара дезинфекционих средстава, како би могли и они успешно да се боре 
са вирусом корона. Верујем да треба сви да покажемо да можемо да помогнемо 
једни другима“, истакао је Весић.  

Према речима заменика градоначелника Београда, Општој болници 
„Студеница“ требале су маске и рукавице, а он је срећан што су се пријатељи 
одазвали на његов позив и помогли у куповини заштитне опреме која ће сигурно 
значити здравственим радницима у Краљеву.  

„Ја сам имао још један лични мотив, а то је да је моја мајка радила Дому 
здравља Краљево, пре него што је отишла у пензију, тако да ме је и она замолила 
да нађем начин да помогнем њеним колегама који раде у Краљеву. Желим пуно 
среће свим лекарима, медицинским сестрама и свом здравственом особљу које 
ради у Општој болници „Студеница“ у Краљеву. Желим да им кажем да су наше 
мисли са њима, као што су и са лекарима, сестрама и другим особљем које раде у 
Београду, да су они сви заједно на првој линији фронта и да смо веома поносни и 
срећни зато што их имамо и зато што раде овако важан посао, а то је да се сачува 
наше становништво од ове епидемије“, истакао је Весић. 

 Захвалност човеку који не заборавља Краљево ни у овим тешким 
тренуцима, упутио је градоначелник  Краљева др Предраг Терзић, нагласивши да 
и у овим моментима када се боримо против невидљивог непријатеља, Горан 
Весић је пронашао начин да још једном помогне Краљеву, на чему му је наш град 
неизмерно захвалан. 

У име свих запослених Дома здравља Краљево, нашем Краљевчанину, 
захвалила се и директорка Мирјана Крчевинац. 

„Хвала господину Горану Весићу на овој изузетно вредној и великој 
донацији, где смо заједно Општа болница „Студеница“ и Дом здравља Краљево 
добили 10.000 маски, 10.000 хирушких рукавица и 500 литара раствора 
концентрата који може да се раствори у велику количину средства за 
дезинфекцију“, поручила је Крчевинац.  

Директор Опште болнице „Студеница“ Зоран Мрвић, такође се захвалио се 
Весићу што нас није заборавио. Како је појаснио, ова донација заштитних 
средстава покриће пет дана рада, што је јако битно, сʾ обзиром да имају 1200 
запослених и велики број пацијената који и даље долазе због хитних стања.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Мрвић је истакао да Општа болница „Студеница“ има довољно заштитне 
опреме - скафандера, наочара, визира, као и да не би требало да оскудевају са 
заштитном опремом до првог маја. 

Весић је основну школу и Гимназију завршио у Краљеву, након чега је 
дипломирао на Правном факултету у Београду, али и даље не заборавља град у 
ком је одрастао. 

 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE

