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Нема званичног документа о претварању „Агенса“ у Covid болницу - 
епидемиолошки ризик је велики  
 

Поводом вести која се, незванично, пронела Краљевом да ће Специјална 
болница „Агенс“ у Матарушкој Бањи бити претворена у Covid болницу, као и изјаве 
директора Специјалне болнице „Меркур“ у Врњачкој Бањи, у којој су две недеље 
били смештени медицински радници и припадници Војске и Министарства 
унутрашњих послова Србије са лакшим симптомима инфекције изазване вирусом 
„SARS-CoV-2“, који је најавио да ће Covid болница уместо „Меркура“ бити „Агенс“, 
огласили су се командант Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
града Краљева - градоначелник Краљева др Предраг Терзић и координатор 
Градског штаба проф. др Радован Чеканац.  

Како је истакао градоначелник, „никакав допис, ни званични, ни незванични, 
није стигао ни у Кабинет градоначелника, нити је насловљен на Градски штаб за 
ванредне ситуације, нити је „Агенс“ добио било какву одлуку Владе, Министарства 
здравља или Кризног штаба“, истакавши да је у овим тренуцима јако важно да се 
износе искључиво проверене информације и захваливши новинарима што желе 
да пренесу праву слику, јер дезинформације могу да узнемире грађане.  

„Допис Градског штаба за ванредне ситуације Кризном штабу се не заснива 
ни на каквој политичкој одлуци, већ на епидемиолошким разлозима који су 
установљени после епидемиолошког надзора који је претходног дана извршен“, 
истакао је градоначелник, уз напомену да је урађен и „Извештај о епидемиолошко-
хигијенском надзору објекта Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ у 
Матарушкој Бањи“ Завода за јавно здравље Краљево, на основу надзора који су 
спровели в.д. директора Завода за јавно здравље Краљево мр сци. др Александар 
Мацан и епидемиолог проф. др Радован Чеканац, координатор Градског штаба за 
ванредне ситуације на територији града Краљева, у присуству в.д. директора 
Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ др Горана Костића. 

Командант Градског штаба и градоначелник Краљева др Предраг Терзић је 
навео да је Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева 
упутио допис републичком Кризном штабу, истичући разлоге због којих је 
епидемиолошки ризик отворити Covid болницу у оквиру Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Агенс“ у Матарушкој Бањи, уз пропратну документацију у виду 
Извештаја Завода за јавно здравље Краљево и дописа мештана Матарушке Бање 
са потписима да до овог чина не дође.  

„Захваљујем мештанима Матарушке Бање који су помогли граду Kраљеву 
тако што су петицијом и својим потписима подржали став Града да се „Агенс“ не 
користи као Covid болница. Заједничким снагама ћемо учинити све што можемо 
како бисмо успели да сачувамо и Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи и 
вртић који се налази непосредно поред „Агенса“ и стамбене објекте који се налазе 
на 30 до 50 метара од самог „Агенса“, како бисмо сачували „Оканик“, односно оне 
људе који ће долазити да се баве спортом у непосредној близини Специјалне 
болнице. „Агенс“ није ни ограђен, не постоји чак ни круг болнице, и све су то 



разлози због којих не би било погодно да се Специјална болница за 
рехабилитацију „Агенс“ у Матарушкој Бањи претвори у Covid болницу.“ 

Наиме, како је истакао и др Радован Чеканац, након процене о 
епидемиолошком ризику, дошло се до закључка да због близине Геронтолошког 
центра, који је на свега 200 метара од „Агенса“, вртића који почиње да ради 11. 
маја, као и спортске хале и великог броја стамбених објеката у непосредној 
близини, oтварање Covid болнице у Специјалној болници за рехабилитацију 
„Агенс“ представља велики епидемиолошки ризик.  

„У самом објекту ради Народна кухиња, у којој се спрема 600 до 800 оброка 
за кориснике Црвеног крста. У случају да ту буду смештени позитивни пацијенти, 
дошло би до укрштања чистих и нечистих путева, тако да смо проценили да 
отварање Covid болнице у „Агенсу“ представља веома велики епидемиолошки 
ризик по  околину“, закључио је др Чеканац.  

Како је појаснио др Чеканац, на основу разговора које је водио са чланом 
републичког Кризног штаба доктором Предрагом Коном, на Кризном штабу се 
спомињала ова могућност, али никаква одлука није донета званично, тако да не 
може ни да се поступа.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да је град 
Kраљево, у протеклих  седам недеља, предузео све епидемиолошке мере и успео 
да спречи ширење заразе на својој територији и да је важно да ову повољну 
епидемиолошки ситуацију одржи до краја ванредног стања. Он је посебно 
нагласио да Краљевчани немају ништа против оних који су заражени, да град 
жели свакоме да помогне и да се може разговарати о алтернативи за смештај 
позитивних на Covid -19 на територији града Kраљева, али да „Агенс“ није 
адекватно место за то. 

„У ситуацији када чујете да има заражених у старачком дому у Матарушкој 
Бањи, сви они људи чији су родитељи тамо, или блиски рођаци, позивају вас, 
медијске куће, али и Геронтолошки центар, распитујући се како су њихови 
најближи, а онда се испостави да у Геронтолошком центру Матарушка Бања нема 
заражених. Због тога је важно да увек дамо правовремене информације. Град, 
кроз изјаве за медије или путем саопштења, увек даје информацију за чију тачност 
одговара Градски штаб за ванредне ситуације. Све информације које добијате, 
већ седам недеља, апсолутно су тачне“, истакао је градоначелник захваливши 
медијима што информације преносе грађанима Краљева тачно и на време током 
читавог ванредног стања. 

Командант Градског штаба и градоначелник Краљева др Предраг Терзић је 
поновио да, до сада, ниједна званична одлука, која се тиче претварања „Агенса“ у 
Covid болницу, није донета ни од једног надлежног органа. Како је истакао, град 
Kраљево ће се, заједно са мештанима Матарушке Бање, борити да до тога не 
дође , а све у циљу да епидемиолошка ситуација на територији града Краљева, 
која је на завидном нивоу – од укупно тестираних 845 лица - 33 заражених (3,9%), 
остане на високом нивоу. 
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