
ВЛАДА ЈАПАНА ДОНИРАЛА РЕНДГЕН 
 

 

Влада Јапана обезбедила је 61.950 евра за пројекат опремања убског Дома 

здравља аналогно-дигиталним рендген апаратом за графију (појединачно снимање), као 

подршку унапређењу здравствене заштите у Републици Србији у оквиру програма за 

основне потребе становништва ПОПОС.   

У питању је један од најсавременијих и најбољих уређаја, који омогућава бољу 

дијагностику и квалитетније очитавање снимака, чиме се знатно унапређује здравствена 

заштита пацијената. 

Поводом  реализације пројекта, у Дому здравља на Убу одржана је церемонија 

примопредаје донације, којој је присуствовао амбасадор Јапана у Србији Ђуићи Такахара, 

као и представници министарства здравља и локалне самоуправе. 

Честитајући запосленима у Дому здравља на успешно завршеном пројекту и ефикасном 

коришћењу новог рендген апарата, амбасадор Такахара је подсетио да је, сем овог, у 

убској општини након мајских поплава 2014. године Јапан финансирао и пројекат 

енергетске ефикасности у Предшколској установи, чија је вредност 53.800 евра, док је за 

обнову од елементарних непогода његова земља упутила подршку Србији укупне 

вредности од око 8,7 милиона евра. 

„Дубоко поштујемо то што је Дом здравља наставио да пружа здравствене услуге 

грађанима и у периоду осетног повећања броја пацијената након поплава. Драго ми је 

због тога што је Јапан био у могућности да пружи подршку за те напоре Дому здравља. 

Чуо сам да је савремени рендген апарат, обезбеђен овим пројектом, створио услове за 

брзе прегледе и прецизнију дијагностику. Пацијенти који нису имали избор сем да оду у у 

други град, на пример Београд, сада могу завршити све прегледе овог типа у својој 

општини. Пресрећан сам што је овај пројекат, као део подршке након поплава, допринео 

подизању нивоа медицинских услуга у општини Уб. Здравство је једна од области којима 

Јаспан придаје значај у контексту подршке економском и друштвеном развоју Србије, те 

смо подржали многе здравствене установе“, рекао је амбасадор Ђуићи Такахара уз најаву 

да ће Влада Јапана наставити да пружа помоћ српском здравству, стављајући акценат на 

локалне самоуправе. Он је, такође, истакао да „високо цени континуиране напоре 

Министарства здравља на унапређењу медицинских услуга за грађане Србије, као и хитар 

и истрајан труд председника општине Уб Дарка Глишића на обнови општине након 

поплава у мају 2014. године“. 



 
Нови рендген (Фото: Драгана Недељковић) 

 

Помоћник министра здравља др Зоран Михаиловић  напоменуо је да готово нема 

здравствене установе у Србији којој јапанска Влада није донирала уређај или обезбедила 

усавршавање медицинских стручњака у тој земљи. 

„Помоћ коју нам Јапан пружа је огромна. Од 2000. године до данас, укупна донација 

нашем здравству износи око 490 милиона евра, а реализована је кроз здравствене 

пројекте,  програм ПОПОС за подршку локалним самоуправама или преко 

специјализованих агенција“, рекао је др Михаиловић, захваливши се Влади Јапана  на 

досадашњим донацијама, уз наду да ће наставити и даље да пружа помоћ. 

Председник општине Уб Дарко Глишић захвалио се јапанском народу и Влади на још 

једној вредној донацији која представља значајан помак у здравственој заштити свих 

грађана. 

„Упркос томе што имају својих проблема услед елементарних непогода, увек нађу 

разумевања за друге људе и друге народе, којима упуте преко потребну помоћ, никада не 

тражећи изговор због тога што је и њих погодила нека катастрофа. Зато велико хвала 

Влади Јапана на искреном пријатељству и помоћи, које ће наша земља увек умети да 

цени и поштује. Надам се да ћемо и у будуће имати врло конкретну и коректну сарадњу“, 

рекао је Глишић. 



 
Директорка Дома здравља и амбасадор Јапана (Фото: Драгана Недељковић) 

 

На крају церемоније примопредаје донацији, директорка убског Дома здравља др Биљана 

Николић уручила је амбасадору Јапана захвалницу и уметничку слику, рад академског 

сликара мр Миодрага Петровића. 

„Поред Владе Јапана, овој здравственој установи значајну подршку пружају министарство 

здравља и локална самоуправа, захваљујући чему је убски Дом здравља један од 

најопремљенијих у Србији“, рекла је др Николић, захваливши се свима на досадашњој 

помоћи и донацијама. 
 


