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Отворена реконструисана амбуланта у Рибници: здравствена заштита и за 
одрасле и за децу  
  

Здравствена амбуланта Рибница, изграђена пре нешто више од шест 
деценија, захваљујући средствима Канцеларије за управљање јавним улагањима 
Владе Републике Србије, реконструисана је и дограђен је нови део у којем ће бити 
смештена амбуланта Педијатрије за школску децу, као и део у којем ће бити 
смештен архив Здравственог центра. 

Ова амбуланта, прилагођена савременим тенденцијама у здравству, 
опремљена средствима града Краљева и Дома здравља Краљево, у присуству 
бројних гостију, отворена је данас. 

Становници Рибнице, као и насеља Јовац, Kаменица, Берановац, Kовачи, 
који користе услуге ове здравствене амбуланте, која пружа здравствену заштиту 
одраслом становништву, моћи ће да користе и стоматолошке услуге. Амбуланта 
броји 8.900 здравствених картона у служби за здравствену заштиту одраслог 
становништва, где ради пет тимова опште медицине. Пре реновирања два, а сада 
осам бројева телефона на располагању су пацијентима.  

Како је истакла директорка Дома здравља Краљево Мирјана Крчевинац, 
велики је значај  проширења амбуланте Службом за здравствену заштиту деце. 

„Насеље Рибница броји 1.600 деце у две велике основне школе које овде 
постоје и око 500 малишана у предшколској установи. Постоји свакако 
незанемарљив број мале деце које чувају баке, деке или родитељи, који ће 
убудуће користити ову амбуланту за здравствену заштиту деце. За почетак ће ту 
бити један педијатријски тим, а како број пријављене деце за ову амбуланту буде 
растао, ми ћемо отворити и другу смену. Служба за здравствену заштиту деце за 
сада ће радити само пре подне“, рекла је директорка уз напомену да ће 
амбуланта радити у две смене, а викендом ће бити дежурна Општа медицина.  

Градоначелник града Краљева је изразио велико задовољство што су се у 
Рибници, у свега пар сати, одиграла два, за град Краљево, веома значајна 
дешавања - полагање камена темељца за изградњу нове зграде Основне школе 
„Свети Сава“ са министром просвете, науке и технолошког развоја Младеном 
Шарчевићем, и отварање амбуланте, која већ данас у поподневној смени почиње 
да ради. Он је навео да је град Kраљево обезбедио пројетно-техничку 
документацију, инвеститор је изградње овог објекта, а Канцеларија за управљање 
јавним улагањима је обезбедила 32.000.000 динара, колико су износили трошкови 
реконструкције.  

„Уз помоћ Дома здравља, град Kраљево је обезбедио и додатна 
финансијска средства, око три милиона динара, за опремање амбуланте у 
Рибници и сада сви грађани овог дела града имају веома добру амбуланту, имају 
доступну здравствену заштиту. Посебно је важно што деца из ових насеља не 
морају да одлазе у град, родитељи више не морају да их одвозе тамо јер ћемо 
овде имати и педијатријску службу“, рекао је Терзић и подсетио на то да је град 
Kраљево, заједно са Домом здравља, правећи мрежу амбуланти, отворио и нову 
амбуланту на Берановцу, тако да је сада један део житеља Берановца, Јовца, 
Kаменице, Метикоша, Драгосињаца и Кованлука пренео своје здравствене 



картоне у њу и на тај начин је амбуланта у Рибници растерећена, а лекари и 
медицинске сестре у Рибници ће имати знатно више времена да се посвете 
сваком пацијенту, и то у веома добрим условима. 

„Са новом зградом Основне школе „Свети Сава“, са становима за снаге 
безбедности, реконструисаном амбулантом, два тржна центра, прелепим 
шеталиштем са десне стране реке Ибар, Рибница постаје нови град, Рибница 
постаје граду у граду и мислим да су сви становници Рибнице задовољни 
развојем“, изјавио је градоначелник додајући да је претходног дана отворен и 
Спортски центар на Буњачком брду, што употпуњује различите садржаје у овом 
делу града који се убрзано развија. 

Градоначелник се осврнуо и на то да реформа здравственог система у 
Србији подразумева да ће примарна здравствена заштита сада бити у 
надлежности Републике нагласивши да „то не значи да град Kраљево, у сарадњи 
са будућим Здравственим центром „Студеница“, неће радити на стварању мреже 
здравствене заштите на територији читавог града, од Рудна до Петропоља, Закуте 
и Сибнице, како би сви мештани Kраљева и свих приградских насеља и села 
имали квалитетну здравствену заштиту - што је циљ локалне самоуправе“. 


