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Одлуком Кризног штаба „Агенс“ неће бити претворен у Covid болницу 
 

Републички Кризни штаб донео је одлуку да пацијенти који се налазе у 
Специјалној болници „Меркур“ у Врњачкој Бањи, а који су заражени вирусом 
„SARS-CoV-2“, који изазива заразну болест „Covid-19“, неће бити пресељени у 
Специјалну болницу „Агенс“ у Матарушкој Бањи, већ ће бити смештени у Нишку 
Бању.  

Командант Градског штаба за ванредне ситуације - градоначелник Краљева 
др Предраг Терзић захвалио се Кризном штабу који је, проценивши 
епидемиолошку ситуацију на територији Матарушке Бање, донео одлуку која је од 
великог значаја за епидемиолошку ситуацију на територији града Краљева.  

Како је истакао градоначелник, тиме што су направили петицију, грађани 
Матарушке Бање су много помогли Градском штабу за ванредне ситуације на 
територији града Краљева.  

„Ми смо заједно са налазом епидемиолога и одлуком Градског штаба за 
ванредне ситуације, Влади Републике Србије, односно републичком Кризном 
штабу, послали и све потписе који су прикупили мештани Матарушке Бање, тако 
да смо заједно успели. Ово је победа не само Градског штаба за ванредне 
ситуације, већ и мештана Матарушке Бање и свих оних људи који желе да се 
задржи стабилна епидемиолошка ситуација на тертиорији града Краљева“, 
појаснио је градоначелник.  

Према речима Терзића, град већ пуних седам недеља, свакодневно, 
предано ради како би се одржала стабилна епидемиолошка ситуација на 
територији Краљева. Велику помоћ нашем граду у овој борби пружају Завод за 
јавно здравље Краљево, Специјалистички ветеринарски институт, Полицијска 
управа, Војска, као и сва јавна предузећа, али и дисциплиновани, јединствени и 
солидарни грађани града Краљева. 

 „Не би било добро да на самом крају епидемије, усељењем заражених 
особа у Специјалну болницу „Агенс“ у Матарушкој Бањи, доведемо у питање све 
оно што смо радили од 15. марта до данашњег дана. Зато сам захвалан Кризном 
штабу који је разумео наше епидемиолошке разлоге, а не политичке. Овде не 
треба тражити било какав политички разлог јер од првог дана у Краљеву одлучује 
струка“, истакао је градоначелник, па додао: 

„Све одлуке, које су донете на седницама Градског штаба за ванредне 
ситуације, заснивају се на стручним налазима, а ми, политичари, смо ту да 
помогнемо својим знањем, искуством и ауторитетом, да се епидемиолошке мере 
примењују у пракси. Мислим да смо у томе успели, а број заражених на територији 
града Краљева говори о томе да је сарадња између Градског штаба за ванредне 
ситуације, свих субјеката који су ангажовани, али и грађана, била на веома 
високом нивоу.“ 

 
 


