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У Краљеву је у 88. години преминула Радмила Јевремовић Мацан, прва жена 
директор Завода за заштиту здравља у Краљеву и добитница Дипломе заслужног 
грађанина Општине Краљево за 1994. годину. 

 

Радмила Јевремовић Мацан је рођена 1933. године у Смедеревској Паланци, 
где је завршила основну школу и гимназију. На Медицинском факултету у Београду 
дипломирала je 1962. Исте године почиње да ради у Заводу за заштиту здравља у 

Краљеву. Специјалистички испит из социјалне медицине и организације 
здравствене службе положила je 1967, а од 1983. је примаријус. По завршетку 
стажа постављена је за начелницу новоформираног Одељења за социјалну 
медицину. Два пута je била вршилац дужности директора Завода за заштиту 
здравља - од 1963. до 1964. и од 1973. до 1976. године. Од 1979. до 1983. била је 
директор ООУР Завода за заштиту здраља у саставу Медицинског центра Краљево, 
а од 1983. до 1990. године директорка Регионалног завода за заштиту здравља „Др 
Никтополион Чернозубов“. Након што је читав радни век, 38 година односно 17 
година као директорка, провела у краљевачком Заводу за заштиту здравља, одлази 

у пензију 2000.  
 

Бирана је за делегата Скупштине општине Краљево од 1989. до 1992. године. 
Члан Штаба цивилне заштите Скупштине општине Краљево била је од 1978. до 
1990, члан Савета Републичког здравственог центра од 1966, у два мандата и члан 

делегације СР Србије у Југословенској конференцији за социјалне делатности од 
1976. до 1982. године.  

 



Била је предавач у Медицинској школи у Краљеву и испитивач и председник 
у Комисији за полагање стручних испита здравствених радника са вишом и 
средњом стручном спремом, као и ментор за специјализацију из социјалне 
медицине Медицинског факултета у Београду и у Нишу. Објавила је три 
монографије и више од 20 стручних радова. Аутор је 49 бројева Билтена за питања 
организације и рада здравствене службе са територија општина Краљево, Врњачка 
Бања и Рашка, девет бројева Статистичког годишњака за ванболничку и болничку 

делатност.  
 

Носилац је Ордена рада са златним венцем и Златне значке цивилне заштите 
СФРЈ. Добитница је Дипломе заслужног грађанина Општине Краљево и Дипломе и 
захвалнице Српског лекарског друштва. 
  

За собом је оставила супруга Григорија, синове Александра и Ивана и унуке 
Алексу, Милоша и Даницу. 
 

 Радмила Јевремовић Мацан ће бити сахрањена у уторак, 23. марта 2021. 
године, на Старом краљевачком гробљу, у 12.00 часова.   
 


