
16.06.2020. 
Градоначелник обишао завршне радове на згради Завода за јавно здравље 
Краљево  
 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је, са сарадницима и 
директором Завода за јавно здравље Краљево Александром Мацаном, обишао 
последњу фазу радова на изградњи зграде ове установе на Хигијенском заводу. 

Стара зграда, оштећена у земљотресу 2010. године, срушена је и започети 
су радови на изградњи нове зграде, захваљујући средствима обезбеђеним преко 
Канцеларије за управљање јавним улагањима, у оквиру реализације државног 
програма Обнова и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства, социјалне заштите и спорта.  Захваљујући доброј 
сарадњи Завода за јавно здравље, града Краљева и Канцеларије за управљање 
јавним улагањима, обезбеђено је чак 137.000.000 динара како би овај објекат био 
завршен.  

Прве две фазе су урађене 2011. и 2013. године, а трећа, завршна, почела је 
само неколико дана пре увођења ванредног стања на територији Републике 
Србије, 16. марта. Сви извођачи радова у овој фази су краљевачке фирме.  

Градоначелник Краљева је истакао да изградња ове зграде долази баш у 
право време. 

„Лекари, медицински техничари, други запослени у Заводу за јавно здравље 
су нам за време борбе против COVID-19 много помагали. Свакодневно смо 
сарађивали са њима, свакодневно, у оквиру Штаба за ванредне ситуације, са 
доктором Александром Мацаном. Желим да им свима захвалим на 
пожртвованости, раду, труду, несебичности... Једино ако сарађујемо, заједно 
можемо успети да реализујемо пројекте попут овога“, поручио је градоначелник, 
подсетивши на то да је пре обиласка Завода присуствовао и отварању амбуланте 
у Рибници и положио камен темељац за изградњу нове зграде Основне школе 
„Свети Сава“, уз напомену да 391.787.012 динара вреди инвестиција нове зграде 
Основне школе „Свети Сава“, 137.000.000 се улаже у зграду Завода за јавно 
здравље, 32.000.000 у зграду амбуланте.  

„То показује да председник Републике Србије Александар Вучић, Влада 
Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима мисле о 
Краљеву. Можемо и да наставимо обилазак градилишта. Мислим да ће, ако 
будемо обилазили градилишта у Краљеву, то потрајати до вечерас, па ћемо сутра 
морати поново да наставимо даље... Читаво Краљево је постало једно велико 
градилиште и надам се да су Краљевчани задовољни што коначно у нашем граду 
виде грађевинске машине, а тако ће бити и у наредне четири године“, поручио је 
Терзић. 

Нова зграда Завода за јавно здравље Краљево имаће више од 2.000 
квадрата, за 500 више него у старој згради. Мештани овог дела града имаће и 
своју амбуланту, а запослени савремен објекат и знатно боље услове за рад.   

Директор Завода Александар Мацан је изразио наду да ће до 3. новембра 
ове године, 10 година након земљотреса, зграда бити завршена. Према његовим 
речима, неће бити усељена у том року будући да су потребни технички детаљи 
око пријема зграде, али се нада да ће до краја године или почетком следеће овај 



објекат заживети у пуном сјају и почети да функционише. Он је захвалио граду 
Краљеву „који је препознао Завод за јавно здравље Краљево као партнера у 
очувању јавног здравља на овом подручју, који може много да доприносе развоју 
града Краљева и очувању здравља становништва, а који се као установа одужио 
током ове епидемије COVID инфекције, која још траје, својим радом и 
ангажованошћу да се спречи масовно ширење епидемије на територији града 
Краљева“. Како је навео, очекује помоћ од града да заврше зграду Завода за јавно 
здравље после лутања од десет година. 

„Захваљујем граду што је утицао код Канцеларије за јавна улагања да се 
овај пројекат заврши и што је обезбедио новац да се уради комплетно подручје, 
не само главни грађевински објекат и приступне саобраћајнице. Овај простор ће 
бити огледало града“, поручио је др Мацан истичући да ће се пројектима обратити 
Министарству здравља и Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе 
Републике Србије за потребну опрему и пратеће структуре у самој згради како би 
објекат опремили на најсавременији начин будући да је, према речима директора, 
најмодернији на овом делу Балкана. 

 
 


