
Први дан масовне имунизације у Краљеву - градоначелник др Предраг Терзић: 
Вакцина је цивилизацијска тековина   

 
Првог дана масовне имунизације у граду Краљеву, у западном крилу Нове 

хале спортова у Рибници, до 11.00 часова, вакцинисано је око 500 Краљевчана.  
Градоначелник Kраљева др Предраг Терзић личним примером позвао je 

своје суграђане да се вакцинишу против COVID-19.  
„Позивам све грађане Краљева да се путем еУправе пријаве за 

вакцинацију. Мислим да сви грађани и Краљева и Србије треба да буду 
вакцинисани. Вакцина је цивилизацијска тековина. Вакцине су нас спасиле од 
многих болести које су се у прошлости јављале. Из тог разлога сам донео одлуку 
да се пријавим путем еУправе да и ја примим вакцину“, рекао је др Терзић, 
изразивши очекивање да ће до краја периода вакцинације бити вакцинисан велики 
број грађана Краљева, будући да је интересовање веома велико.  

„Очекујемо сагласност Министарства здравља како бисмо оформили екипе 
које ће обилазити наше непокретне суграђане који желе да буду вакцинисани. 
Наш циљ је да вакцинишемо сваког грађанина Краљева који то жели и сви заједно 
на томе радимо. Ови вредни људи у Новој хали спортова вакцинишу сваког 
грађанина Краљева који дође и жели да прими вакцину“, изјавио је др Предраг 
Терзић, градоначелник Краљева. 

Он је захвалио свим јавним предузећима и јавним установама, као и 
Спортском центру „Ибар“, зато што су све своје ресурсе ставили на располагање 
Градском штабу за ванредне ситуације како би у најкраћем временском року 
организовао имунизацију у просторијама Нове хале спортова. 

„Захвалан сам запосленима у Спортском центру, лекарима, медицинском и 
немедицинском особљу Дома здравља Краљево, Опште болнице „Студеница“ и 
Завода за јавно здравље Краљево, који сви заједно данас раде на једном задатку 
- масовној имунизацији становника Краљева“, рекао је градоначелник. 

Према речима начелнице Службе за здравствену заштиту одраслих Дома 
здравља Краљево Соње Челебић, први дан масовне вакцинације у Новој хали 
спортова, која има простор који одговара оваквој врсти здравствене акције, 
протиче како треба. Грађани могу да приме вакцину сваког дана од 8.00 до 18.00 
часова, за шта је задужено 12 лекарских екипа - по шест у првој и другој смени. 
Вакцину примају они који су заказали преко еУправе, али ни они који нису 
заказани не бивају враћени. Вакцинисани остају још око пола сата у за то 
намењеној чекаоници и након тога одлазе кућама. На улазу их дочекују 
припадници цивилне заштите и волонтери Црвеног крста Краљево, који им 
помажу да прођу кроз процедуру.   

Град Краљево тренутно има само кинеску Синофарм вакцину. Докторка 
Челебић истиче да је 1.080 доза, колико су добили за данас, сасвим довољно, а 
да ће током дана Завод за јавно здравље Краљево добити додатне количине 
којима ће вакцинисати сутра и наредних дана. 

„Мислим да је обезбеђено довољно вакцина за ревакцинацију, то држава 
обезбеђује, а ми добијамо од Завода за јавно здравље. За сада имамо довољне 
количине. Јуче смо добили потребну количину Фајзерове вакцине за 
ревакцинацију, тако да смо ревакцинисали кориснике и запослене Геронтолошког 



центра у Матарушкој Бањи и здравствене раднике Дома здравља и Опште 
болнице „Студеница“, који су примили прву дозу Фајзерове вакцине“, рекла је она. 

На ред да данас приме вакцину испред Нове хале спортова чекали су 
углавном наши старији суграђани, који су се пријавили на портал еУправе и који, 
свакако, имају предност.  

„Пожељно је да се грађани пријаве јер добију свој термин преко еУправе и 
трудимо се да се ти термини испоштују. Колико је било заинтересованих ових 
дана у згради Поликлинике, очекивали смо велики број суграђана, зато смо и 
припремили оволики број екипа - лекара и сестара, да грађани не чекају“, казала 
је начелница Службе за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Краљево 
Соња Челебић, додајући да је за три дана вакцинисано око 2.500 Краљевчана. 

И грађани који нису пријављени, а дођу у Нову халу спортова, имају 
могућност да буду вакцинисани. Није им потребна здравствена књижица. Чак и 
они који немају здравствено осигурање, уз личну карту, имају право да буду 
вакцинисани и да на тај начин заштите своје здравље, али и здравље својих 
укућана, пријатеља и људи са којима су у контакту.  

 


