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Нова PCR лабораторија стиже у Краљево: Радови на изградњи зграде Завода за 
јавно здравље Краљево у завршној фази 
 

„У данима када се боримо против вируса „Covid-19”, Канцеларија за 
управљање јавним улагањима и град Краљево завршавају радове на згради Завода 
за јавно здравље на Хигијенском заводу“, истакао је градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић приликом обиласка радова завршне фазе изградње ове установе од 
немерљивог значаја за град Краљево и Републику, што је нарочито дошло до 

изражаја током пандемије вируса корона.  
„Радови, које изводи Конзорцијум краљевачких предузећа, веома брзо 

напредују. Вредност последње фазе, за коју је средства обезбедила Канцеларија за 
управљање јавним улагањима, износе нешто више од 130.000.000 динара“, рекао је 
Терзић.  

Прве две фазе су урађене 2011. и 2013. године, а трећа, завршна, започета је 
непосредно пред проглашење ванредног стања на територији Србије услед вируса 
корона марта ове године. Изградња нове зграде Завода на месту где је срушена 
стара, оштећена у земљотресу 2010. године, реализује се у оквиру државног 
програма Обнова и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области 
образовања, здравства, социјалне заштите и спорта.  

Директор Завода за јавно здравље Краљево Александар Мацан је, уз 
захвалност градоначелнику и Канцеларији за управљање јавним улагањима што су 

помогли да се, десет година након земљотреса, заврши изградња нове зграде 
Завода за јавно здравље, изразио наду да ће у наредних пола године бити завршен 
и грађевински део и да ће и запослени бити на радним местима у згради на 
Хигијенском заводу. Према његовим речима, делови објекта ће бити стављени у 

функцију врло брзо односно пре дефинитивног преласка Завода у нове просторије, 
што ће значајно ослободити капацитете које тренутно заузимају и створити 
могућност да се и број болничких постеља прошири. 

Становници овог дела града добиће савремену амбуланту, а запослени 

савремен објекат са знатно бољим условима за рад у новој згради Завода која ће 
имати 500 квадрата више него стара, тј. укупно 2.000 квадрата.  

 „У најави је долазак PCR лабораторије преко Владе Републике Србије. Уз 
помоћ извођача радова, у овој фази преправили смо део пројекта и омогућили да се 

најсавременија технологија добијена из иностранства инсталира у овој згради. 
Очекујемо да се то деси ових дана и да лабораторија проради до краја јануара. Овде 
ће бити унапређен квалитет рада, биће повећан број људи који ће радити. 
Капацитети Завода, у стручном смислу, моћи ће у потпуности да се искажу, а 
грађани ће имати прилику да максимално искористе оно што Завод може да им 

пружи“, поручио је директор истичући да ће технологија која долази служити и за 
друге врсте анализа, не само за корону, тако да ће се унапредити квалитет 
дијагностике у Краљеву. 

Доктор Мацан је истакао и помоћ града при отварању кол центра, који ће 
бити оформљен у Медицинској школи, и у којем ће десетак оператера већ сутра 
почети да ради. На овом послу ће бити ангажовани ученици Медицинске и 
Економско-трговинске школе и неколико професора, уз стручну помоћ лекара. 



Грађани којима је тестирањем утврђено да су позитивни на корону, имаће 
могућност да се што пре пријаве како би добили помоћ у прибављању одговарајуће 
документације због регулисања обавеза према послу. Запослени у Заводу ће на овај 
начин моћи да евидентирају већи број контаката и ограниче њихово кретање и 
спрече даље ширење епидемије, која узима свој данак и, према речима директора 
Мацана, ових дана је у максимуму у нашем граду. 

Он је апеловао на суграђане да одложе сва славља и поштују мере - носе 
маске, држе дистанцу и понашају се одговорно јер само тако може да се спречи 
ширење вируса док не дође вакцина.  

Према речима координатора пројекта Вукосава Коњикушића, Канцеларија за 
управљање јавним улагањима финансира овај пројекат у износу од 95 одсто, а град 

Краљево је био у обавези да спреми пројектно-техничку документацију, ангажује 
надзор и помогне у свим стратешким питањима неопходним за реализацију 
пројекта.  

„Налазимо се у завршној фази, 90 одсто радова је изведено. Мобилијар је 
уређен, ограде постављене, треба да буде посађено дрвеће, унутра смо завршили 
готово све радове, остају плафони и подови. Електроинсталације су завршене, 
канализациона и фекална мрежа такође. Све што је планирано је и завршено“, 
изјавио је Коњикушић. 

Како је појаснио, постојао је известан прекид због усаглашавања ставова 
везаних за нове правилнике који су донети због појаве ковида. Велику помоћ у 
извођењу пројекта дало је Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта 
Краљево и надзор да, са стручним људима из области здравства и Канцеларије, 
радови буду настављени и пројекат завршен.  

Коњикушић је најавио да ће за месец-два бити припремљен енергетски 
пасош за ову зграду, како би већ у марту наредне године био извршен технички 
пријем и до јуна запослени Завода комплетно могли да пређу у нов објекат. 

 
 


