
10.11.2020. 

Градоначелник обишао реконструисани „Агенс“: квалитетнија медицинска услуга и 
бољи услови за рад 

 

Реконструисани део објекта здравства 2 и базен са минералном водом 

Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања, у пратњи 
директора др Горана Костића, обишао је градоначелник Краљева др Предраг 
Терзић, са помоћником за социјална питања Марком Матовићем, члановима 
Градског већа - Иваном Базић, задуженом за социјалну политику и бригу о деци и 

породици, и Милошем Угреновићем, задуженим за послове из области односа са 
јавним установама, и координатором пројекта Вукосавом Коњикушићем. Вредност 
свих радова је око 25.000.000 динара, а учешће града Краљева је нешто више од 
750.000 динара.  

„Изведени су радови на кровној конструкцији, замењени су кровни покривач 
и олуци, извршено енергетско утопљавање зграде, замењена столарија и браварија, 
проширен је и реконструисан базен, реконструисан терапијски блок. Успешном 
сарадњом „Агенса“, града Краљева и Канцеларије за управљање јавним улагањима, 
успели смо да побољшамо начин лечења свих оних људи који долазе у „Агенс“. 
Надам се да ћемо и даље, припремом пројектно-техничке документације, успети да 
развијамо овај рехабилитациони центар“, поручио је градоначелник Краљева 
приликом обиласка ове здравствене институције која се бави лечењем и 
рехабилитацијом реуматских болести, стања након повреда, траума и након 

оштећења централног и периферног нервног система. 
Директор „Агенса“ др Горан Костић је истакао да су, у сарадњи са 

Канцеларијом за управљање јавним улагањима и градом Краљево, успели да у 
марту-априлу ове године окончају радове на санацији терапијског блока и 

енергетској ефикасности.  
„Због епидемиолошке ситуације нисмо одмах почели да користимо тај 

простор, али од пре три-четири месеца је у функцији уз, наравно, ограничења која 
постоје због тренутне ситуације. Ми настављамо да радимо пројекте, тренутно су у 

изради пројекти за реконструкцију две старе зграде Специјалне болнице, где се 
смештају пацијенти који су теже покретни или непокретни. Надамо се да ће то 
следеће године ући у фазу коначног прихватања пројеката, наравно, касније и 
извођења радова. То све доприноси много бољем квалитету рада како запослених, 
тако и наших пацијената који долазе на лечење и рехабилитацију“, сматра 
директор Костић.  

Специјална болница за рехабилитацију „Агенс“, према речима директора, 
прима пацијенте на рехабилитацију примењујући све епидемиолошке мере. 

„Ситуација јесте тешка, али ми апелујемо на наше људе да се придржавају 

свих тренутних могућих мера – маске, држање растојања, прање руку. Амбулантни 
пацијенти долазе поподне, они који раде искључиво са тим пацијентима одвојени 
су и просторно и временски, како не би дошло до мешања људи на стационарном и 
амбулантном лечењу“, објаснио је Костић.  

Овом приликом, он је истакао и значај пројекта, вредности око 570.000 
динара, реализован путем конкурса, у сарадњи и уз финансирање Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, сектора који се бави питањем 



инвалида. Носилац пројекта је било удружење „Полет“ из Краљева, у партнерству са 
„Агенсом“. Направљена је рампа, која омогућава онима који на рехабилитацију 
долазе у инвалидским колицима лакши приступ и боље услове за лечење. 

 Према речима координатора пројекта реконструкције „Агенса“ Вукосава 
Коњикушића, у наредном периоду у плану је обнављање још два стара објекта који 
се налазе у непосредној близини зграде болнице, који су у веома лошем стању.  

„Консултовали смо Завод за заштиту споменика културе, Јавно предузеће за 
уређивање грађевинског земљишта, Градску управу и надамо се да ћемо у 
наредном периоду завршити тај пројекат, пројектно-техничку документацију. 
Мораћемо да демонтирамо један објекат, који је значајан и због саме прошлости 
Бање. Све оне фрагменте који се налазе на згради вратићемо у првобитно стање, а 
комплетну зграду ћемо демонтирати и направићемо је новом“, изнео је детаље 
Коњикушић.  

С обзиром на радове који се изводе у нашем граду и уз учешће града, 
градоначелник др Предраг Терзић је истакао да је Краљево постало велико 

градилиште.  
„У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, гради се нова 

зграда Основне школе „Свети Сава“, вредности 391.000.000 динара, завршавамо 
зграду Завода за јавно здравље вредности 130.000.000 динара. Град Краљево је 
завршио и пројектно-техничку документацију за изградњу новог моста ка Магличу, 

а припремамо и нове пројекте како бисмо са Канцеларијом за управљање јавним 
улагањима наставили развој Kраљева. Припремљен је пројекат потпуно нове 
водоводне мреже на Ушћу и очекујем да ћемо, као што смо и до сада имали добру 
сарадњу са Канцеларијом, да је наставимо, побољшамо, и да што је могуће више 
средстава долази у наш град“, изјавио је др Предраг Терзић.  

Градоначелник је нагласио да, иако јесте тешко време и епидемиолошка 
ситуација у граду на Ибру није добра, морамо да наставимо да радимо, из дана у 
дан.  

„Наша привреда не сме да стане, морамо да се боримо да што је могуће више 
новца донесемо у град, да наш буџет има стабилне приходе и, ако је могуће, да 
настави да расте, а наш град да настави да се развија“, поручио је др Предраг 
Терзић, градоначелник Краљева.  
 


