
У Краљеву вакцинисано 20.079 људи, а ревакцинисано 12.828 
 

Град Краљево је за дане викенда, како би се омогућила вакцинација за што 
већи број грађана, поред редовне вакцинације пријављених преко еУправе, 
омогућиo вакцинацију за грађане старије од 60 година и без заказивања.  

Вакцинација Краљевчана који се нису пријавили преко еУправе почела је у 
суботу, 13. марта, од 12.00 до 20.00 часова, у просторијама Спортског центра 
„Ибар“, као и у амбулантама у Витановцу, Лађевцима, Конареву, Врби и 
Здравственој станици Ушће.  

Према званичним подацима Дома здравља Краљево, овог викенда на свим 
пунктовима вакцинисано је укупно 1.089 грађана који су имали заказан термин и 
1.097 грађана старијих од 60 година који су дошли на вакцинацију без заказивања.  

У просторијама Спортског центра „Ибар“, у суботу, 13. марта, вакцину 
„Синофарм“ примило је 252 особе које су имале заказан термин и 251 особа која  
је дошла без заказивања. Такође, без заказивања, вакцину „Фајзер“ примило је 18, 
a руски „Спутњик“ 10 Краљевчана. „Синофарм“ вакцину примило је у амбуланти у 
Врби - 7, у Конареву - 20, у Витановцу - 25, у Лађевцима – 30, а у Здравственој 
станици Ушће - 145 мештана. 
 У недељу, 14. марта, у термину од 09.00 до 15.00 часова, без заказаног 
термина, у Спортском центра „Ибар“ вакцину „Синофарм“ примило je 254, а 
„Спутњик“ 20 особа старијих од 60 година. Такође, вакцину „Синофарм“ примило је 
у амбуланти у Врби - 39, у Конареву - 49, у Витановцу - 49, у Лађевцима – 43, а у 
Здравственој станици Ушће - 137 мештана. 

Град Краљево у сарадњи са лекарима и медицинским сестрама Дома 
здравља Краљево, медицинским и немедицинским особљем, радницима јавних 
предузећа, Спортског центра „Ибар", припадницима цивилне заштите, 
волонтерима Црвеног крста, ученицима Медицинске и Економско-трговинске 
школе, чини све како би процес имунизације текао неометано.   

У циљу стицања колективног имунитета, градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић апелује на грађане да се вакцинишу и тако заштите себе и своје 
ближње, а на тај начин допринесу и побољшавању целокупног здравственог 
стања у Републици Србији.  

Од 30. децембра 2020. године, када је почела имунизација, укупно је 
вакцинисано 32.907 Краљевчана, од тога 20.079 примило је прву дозу вакцине, а 
ревакцинисано је 12.828. 


