
20.01.2021. 
Почела вакцинација грађана Краљева 
 

„У ноћи 18. јануара у Краљево је стигло 1.200 доза кинеске Синофарм 
вакцине, a данас или сутра очекујемо да пристигне контингент руске вакцине“, 
упознао је грађане Краљева, на конференцији одржаној поводом почетка 
вакцинације против COVID-19 у нашем граду, градоначелник др Предраг Терзић, 
додајући:  

„Јуче је започела вакцинација у Интернистичкој амбуланти Поликлинике и 
вакцинисано је укупно 35 Краљевчана који су се пријавили путем еУправе. Данас 
је за вакцинацију, од 8.00 до 17.00 часова, преко еУправе пријављено укупно 215 
Краљевчана. И други грађани Kраљева - који нису пријављени а дођу - добиће 
вакцину“, рекао је градоначелник истакавши да је за данас, у Геронтолошком 
центру у Матарушкој Бањи, предвиђена ревакцинација укупно 140 старих људи 
који су тамо смештени, али и медицинског и немедицинског особља запосленог у 
Центру.  

Како је нагласио, „битно је да наши најстарији суграђани буду први који ће 
бити вакцинисани, да њих заштитимо, а да након тога коначно однесемо победу 
над овим вирусом“.  

„У наредним данима чека нас и почетак масовне вакцинације, која ће се 
обављати у оквиру Нове хале спортова, у простору који се припрема за то. Испред 
хале постоји и велики паркинг, а унутар објекта биће припремљени сви неопходни 
садржаји како би се вакцинација спровела у складу са свим медицинским и 
епидемиолошким правилима“, изјавио је др Предраг Терзић. 

Градоначелник каже да му је свеједно коју ће вакцину примити – руску, 
кинеску, америчку...  

„Сматрам да смо унели превише политике и личних осећања у 
вакцинисање. Неки говоре да ће примити руску вакцину зато што су емотивно 
везани за Русију, други да ће примити америчку вакцину. Иако поштујем и Америку 
и Русију и Европску унију, сматрам да треба да се држимо и да верујемо у нашу 
државу и све релевантне институције у оквиру ове земље које кажу да нека 
вакцина задовољава стандарде и да је могу примити грађани и Србије и Kраљева 
и да је апсолутно безбедна“, рекао је први човек града Краљева. 

Према речима мсц. др Мирјане Крчевинац, директорке Дома здравља 
Краљево, већ неколико недеља теку опсежне припреме везано за почетак 
вакцинације у нашем граду. У здравственом сектору посао је преузео Дом 
здравља Краљево односно примарна здравствена заштита, у сарадњи са 
локалном самоуправом.  

Осврнувши се на вакцинисање штићеника Геронтолошког центра, она је 
истакла да у том првом кораку након вакцинације никаквих нежељених појава нити 
нусефеката није било.  

„Непосредно након тога вакцинисано је, исто Фајзеровом вакцином, 70 
радника Дома здравља и краљевачке Опште болнице, а имамо пријављених још 
100 здравствених радника, исто за Фајзерову вакцину, који ће наредних дана 
примити прву дозу. Истовремено смо се организовали и за такозвану масовну 
вакцинацију. Оног момента када у Kраљево стигне и Спутњик вакцина, 



пресељавамо се у Нову халу спортова и почињемо масовну вакцинацију“, рекла је 
директорка истакавши да су сви пријављени преко електронске управе примљени 
у заказано време, при чему нису враћали, нити ће враћати, грађане који дођу без 
заказивања преко електронске управе. Како је навела, до 9.30 у Поликлиници је 
вакцинисано 80 наших суграђана, већином заказаних преко еУправе.  

„За масовну вакцинацију у новој Хали спортова у Рибници припремили смо 
12 медицинских тимова, који ће радити од 8.00 до 18.00 часова - шест пре подне и 
шест после подне. Имамо велику подршку Градског штаба за ванредне ситуације, 
комплетну логистичку подршку и материјал потребан за то припремио је Град. 
Простор је изванредан, по свим прописима и захтевима противепидемијских мера, 
све што задовољава безбедност пацијената, безбедност здравствених радника, 
приватност, хигијену, кретање пацијената искључиво у једном правцу, стручно 
збрињавање медицинског отпада, обавезно присуство током целог тока 
вакцинације, екипе Хитне медицинске помоћи у случају да се деси нека нежељена 
појава након вакцинације или неком од суграђана треба пружити хитну помоћ без 
обзира да ли је примио или не вакцину...“, навела је докторка Крчевинац 
истакавши одличну сарадњу и са Заводом за јавно здравље Краљево.  

Према њеним речима, Дом здравља ће се организовати да са безбедном 
вакцином и екипом потпуно опремљеном иде код потпуно непокретних или пак 
суграђана у веома удаљеним подручјима.  

Др Верица Ђукић, начелник Центра за превенцију и контролу болести 
Завода за јавно здравље Краљево, препоручила је свима који имају непокретне 
особе у окружењу да се вакцинишу како им не би пренели болест. Навела је и да 
стари пацијенти жељно ишчекују вакцинацију и упутила позив свим здравственим 
радницима и запосленима у здравству да се вакцинишу, додајући и пар савета.   

„Уколико се јави било каква реакција након имунизације, било очекивана 
или неочекивана, требало би се јавити свом лекару. Очекиване реакције су 
углавном бол на месту примене, црвенило, оток, дан-два блага температура, 
малаксалост, болови, као мала болест... и то углавном пролази без икакве 
терапије. Ако је температура значајно висока, или долази до било каквих 
неуобичајених симптома, треба се јавити свакако свом лекару“, рекла је др 
Верица Ђукић, додајући: 

„Моје искуство везано за вакцинацију говори да је то једна од најзначајнијих 
мера у свему. Ако нам је нешто понуђено, ако у овом тренутку имамо нешто што 
сигурно велики број земаља још увек нема, мислим да то треба да се искористи и 
да се заштитимо“, поручила је.  

Координатор тј. надлежан за организацију Пункта за масовну имунизацију у 
нашем граду - члан Градског већа града Краљева Радоица Кочовић истакао је да 
је град Краљево, након добијања налога од Министарства државне управе и 
локалне самоуправе да обезбеди комплетну логистичку подршку и да се 
организује масовна вакцинација ван просторија Дома здравља, нашао најбоље 
решење – Нову халу спортова, улаз Запад, комплетан део хола од улаза до 
излаза.  

„Све смо направили у складу са упутством - направљени су пунктови, 
прегледи, контроле, надзор над пацијентима који приме вакцину, простор за 
фрижидере где ће се чувати вакцине, простор за медицински отпад и све оно што 



је према упутству. Сва јавна предузећа су се одазвала позиву, сви су са своје 
стране помогли да се обезбеди комплетна логистичка подршка. Имамо и довољан 
број волонтера“, рекао је Кочовић.  

Директор Спортског центра „Ибар“ Зоран Кнежевић је истакао да је део 
хале у коме ће бити организована масовна вакцинација у потпуности одвојен од 
другог дела хале који ће спортисти моћи несметано да користе.  

„Тај простор нема додира са остатком хале и зато можемо да организујемо 
вакцинацију, а да се у преосталом делу хале обављају редовне спортске 
активности, тренинзи, утакмице... Веома нам је важно да грађани који отежано 
ходају или су принуђени да се крећу уз помоћ колица и осталих помоћних 
средстава могу да користе приступну рампу“, рекао је Кнежевић. 


