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Број: 1055 
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

Филијала Смедерево 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ” 

Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите 
 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА 

ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА СТАЦИОНАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА У 2021. ГОДИНИ  

 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

стационарну здравствену заштиту у 2021. години представља у ширем контексту 

евалуацију Уредбе о Плану здравствене заштите за 2021. годину („Службени гласник 

РСˮ, број 160/20). 

Право на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања у 2021. 

години дефинисано је Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РСˮ, 

бр.25/19), и Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурања и о партиципацији за 2021. годину („Службени гласник РСˮ, бр. 

79/21). 

Према наведеном Правилнику, под садржајем здравствене заштите 

подразумевају се поступци и методe дијагностике, лечења и рехабилитације ради 

спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, повреда и других поремећаја 

здравља, који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем; док се под обимом 

здравствене заштите подразумева број и дужина трајања поступака и метода 

дијагностике, лечења и рехабилитације, као и других индикатора који чине садржај права 

из обавезног здравственог осигурања. 

Поред законских прописа и стратешких докумената који регулишу садржај и 

обим права у области здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, врста 

здравствених услуга ближе је дефинисана следећим актима:  

 Правилник о Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном 

нивоу здравствене заштите („Службени гласник РСˮ, брoj 70/19, 154/20 и 77/21). 

 Правилник о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РСˮ, 

број 70/19, 87/20, 124/20, 139/20, 36/21 и 59/21). 

 Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 

са даваоцима здравствених услуга за текућу годину („Службени гласник РСˮ, број 

161/20, 41/21, 87/21, 109/21 и 129/21). 

 

Као извор података за израду Анализе коришћена је, као и ранијих година, 

„База података о извршењима планова рада стационарних здравствених установа у 

Републици Србији у 2021. годиниˮ и Извештај Републичког фонда о фактурисаној 

реализацији здравствених услуга за 2021. годину. База је сачињена у виду одговарајуће 

софтверске апликације која се делом ослања на планско-извештајне табеле дефинисане 

„Упутством за израду планова рада здравствених установа у Републици Србији за 2021. 

годинуˮ, које је израдио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батутˮ. 
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Осим наведена два извора коришћени су и додатни подаци приказани у посебној 

ексел табели а који се односе на структуру постељних капацитета и нивоима неге, о 

палијативном збрињавању корисника здравствене заштите, као и подаци из Базе 

показатеља квалитета за 2021. годину. 

Текст Анализе планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица 

на здравствену заштиту у 2021. години, садржи опис извештаја који се генеришу из „Базе 

података о извршењима планова рада стационарних здравствених установа у Републици 

Србији у 2021. годиниˮ и опис свих табела дефинисаних у додатном сксел фајлу. 

 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И РАНОГ ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ 

 

Највећи обим мера превенције и раног откривања болести се спроводи у 

установама примарне здравствене заштите. Вакцинацију против туберкулозе за 

Подунавски округ у 2021. години, (вакцинације које се раде у одељењу за 

неонатологију), приказали смо у оквиру примарне здравствене заштите. 

У оквиру болничке здравствене заштите на територији Подунавског округа у 

2021. години, у циљу превенције и раног откривања болести, за укупно 1435 

новорођенчади (ОБ Смедерево 959 и ОБ Смедеревска Паланка 476), узет је узорак крви 

на скриниг фенилкетонурије и хипотиреоидизма, и достављен Институту за здравствену 

заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”, Нови Београд. 

У јуну 2016. године, опште болнице су добиле, као донацију, апарат за неонатални 

скрининг слуха како би се у општим болницама радио скрининг на рано оштећење слуха. 

У току 2021. године, скрининг на рано оштећење слуха није радила ни једна болница 

Подунавског округа јер су апарати неисправни. 

У току 2021. године, на територији Подунавског округа укупан број живорођене 

деце чија гестациона старост мања од 37 недеља износи 83 деце. У општим болницама 

Подунавског округа, у току 2021. године, нису фактурисане услуге ране детекције 

прематурне ретинопатије, односно ова услуга није рађена. 

Скрининг на генетске аномалије код трудница у првом и другом триместру, код 

којих је процењен ризик, упућују се у ГАК „Народни фронт”, Улица Краљице Наталије 

Београд и Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије, Улица 

Вишеградска 26 Београд. 

 

ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ, У ТОКУ 

ТРУДНОЋЕ, ПОРОЂАЈА И МАТЕРИНСТВА ДО 12 МЕСЕЦИ НАКОН ПОРОЂАЈА 

 

Прегледи и лечење жена у вези планирања породице, трудноће, порођаја и 

материнства до 12 месеци након порођаја, обављају се како у установама примарне 

здравствене заштите тако и у стационарним установама. Право на болничку здравствену 

заштиту у Подунавском округу у 2021. години, жене су оствариле у Општој болници 

„Свети Лука” Смедерево и Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка.  

У оквиру стационарне здравствене заштите на територији Подунавског округа, на 

одељењима гинекологије и акушерства у 2021. години, болнички је лечено укупно 2318 

жена и остварено укупно 10864 дана лежања, са просечном дужином лежања од 4,69 дана 

и просечном заузетошћу постеља од 33,07%. 

Укупан број порођаја у општим болницама Подунавског округа у 2021. години 

износи 1422, од тога 443 или 31,15% су порођаји обављени царским резом; 8 порођаја 

или 0,56% је обављено у епидуралној анестезији и 27 порођаја или 1,90% је обављено уз 

присуство партнера. 
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У Општој болници „Свети Лука” Смедерево у току 2021. године, укупан број 

порођаја био је 952, од тога 282 или 29,62% су порођаји обављени царским резом; 8 

порођаја или 0,84% је обављено у епидуралној анестезији и 27 порођаја или 2,84% је 

обављено уз присуство партнера. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у току 2021. године, 

укупан број порођаја био је 470, од тога 161 или 34,26% су порођаји обављени царским 

резом. Порођаја обављених у епидуралној анестезији, као и порођаја у присуству 

партнера није било. 

Лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем (БМПО) се не 

ради ни у једној општој болници Подунавског округа. 

 

КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

Секундарну здравствену заштиту на територији Подунавског округа, који броји 

182895 становника (према Процени броја становника РЗС Србије на дан 30.06.2020. 

године), односно 177329 осигураника (према Матичној евиденцији и остваривању права 

РФЗО од 30.06.2021. године), обезбеђују: Општа болница „Свети Лука” Смедерево са 

399 болесничких кревета и Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка са 

300 болесничких кревета, укупно на нивоу округа 699 кревета.  

У оквиру укупног броја кревета на нивоу Подунавског округа који износи 699 

кревета (без неонатологије), за стандардну негу је опредељено уклупно 626 кревета, за 

полуинтензивну негу (ниво I) опредељено је укупно 40 кревета, за ниво II интензивног 

лечења опредељено је укупно 33 кревета и за ниво III интензивног лечења нема 

опредељених кревета. 

У 2021. години на територији Подунавског округа болнички је лечено укупно 

15580 болесникa (96,7% у односу на план) и остварено је 138673 дана лечења (105,77% у 

односу на план) са просечном дужином лежања од 8,90 дана и просечном заузетошћу 

постеља у процентима од 54,35%, што је за 15,20% више лечених лица у односу на 

претходну годину.  

У Општој болници „Свети Лука” Смедерево лечено је укупно 8760 лица (93,18% у 

односу на план) и остварено 78561 дан лечења (107,30% у односу на план) са просечном 

дужином лежања од 8,97 дана и просечном заузетошћу постеља од 53,94%.  

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка болнички је лечено 

укупно 6820 лица (101,62% у односу на план) и остварено 60112 дана (103,82% у односу 

на план) са просечном дужином лежања од 8,81 дан и просечном заузетошћу постеља од 

54,90%. 
Стопа хоспитализације за територију Подунавског округа у 2021. години износи 

85,18 болнички лечених лица на 1000 становника, што показује пораст стопе 

хоспитализације у односу на претходну годину (графикон 1.). 
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Графикон 1. Стопе хоспитализације у општим болницама Подунавског округа у 

периоду од 2009. до 2021. године 
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Према добијеним подацима, у 2021. години на територији Подунавског округа, у 

ковид систему су биле Општа болница „Свети Лука” Смедерево са укупно 333 дана у 

ковид статусу и Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка са укупно 275 

дана у ковид статусу. 

 

РАЗЛИКА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СТАНДАРДА КАДРА У 2021. ГОДИНИ 

 

У 2021. години на територији Подунавског округа, у оквиру стационарне 

здравствене заштите, укупан број запослених радника на одређено и неодређено време 

који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања износи 1399 

радника, од којих су 1119 (79,98%) здравствени радници и сарадници и 280 (20,01%) 

немедицински радници. 

Према извештају о укупном броју запослених радника на одређено и неодређено 

време који се финансирају из средстава РФЗО, на дан 31.12.2021. године, и норматива 

према Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Сл. гласник РС” бр. 

43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012, 119/2012, 22/2013 и 16/2018) и Уредби о 

Плану мреже здравствених установа („Сл. гласник РС” бр. 5/2020, 11/2020, 52/2020, 

88/2020, 62/2021, 69/2021, 74/2021 и 95/2021), разлика за укупни број радника у оквиру 

секундарне здравствене заштите на нивоу Подунавског округа износи -106 радника. У 

оквиру укупно приказане разлике (-106 радника), разлика за здравствене раднике и 

сараднике износи укупно -93 радника (лекари -19, фармацеути +1, медицинске 

сестре/техничари -74 и здравствени сарадници -1) а разлика за немедицинске раднике 

износи укупно -13 радника (административни +14 и технички -27). 

У Општој болници „Свети Лука” Смедерево разлика између укупног броја 

запослених радника на одређено и неодређено време који се финансирају из средстава 

РФЗО, на дан 31.12.2021. године и норматива кадра у 2021 години износи укупно -91 

радник. У оквиру укупно приказане разлике (-91 радник), разлика за здравствене раднике 

и сараднике износи укупно -84 радника (лекари -15, фармацеути/биохемичари +1, 

сарадници -2 и медицинске сестре/техничари -68) а разлика за немедицинске раднике 

износи укупно -7 радника (административни +11 и технички -18). 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка разлика између 

укупног броја запослених радника на одређено и неодређено време који се финансирају 

из средстава РФЗО, на дан 31.12.2021. године и нормираног кадра у 2021. години износи 

укупно -15 радника. У оквиру укупно приказане разлике (-15 радника), разлика за 

здравствене раднике и сараднике износи укупно -9 радника (лекари -4, сарадници +1 и 
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медицинске сестре/техничари -6) а разлика за немедицинске раднике износи укупно -6 

радника (административни +3 и технички -9). 

 

ИСПУЊЕЊЕ СТАНДАРДА МЕРА ИЗВРШЕЊА ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ 

СПЕЦИЈАЛИСТЕ У БОЛНИЧКОЈ И ПОЛИКЛИНИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У 2021. 

ГОДИНИ 

 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности на територији Подунавског округа 

у 2021. години радило је укупно 136 лекара специјалиста. Укупан број болнички лечених 

лица без продуженог лечења износи 15202 болесника, што на нивоу округа представља 

112 пацијента по једном лекару специјалисти. На нивоу округа остварено је укупно 

294402 специјалистичких прегледа осигураних лица РФЗО, од тога 258727 амбулантних 

и 35675 стационарних. У току 2021. године, остварено је укупно 2164,7 

специјалистичких прегледа по једном лекару специјалисти, што је за 27,24% прегледа 

више у односу на претходну годину. 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице „Свети Лука” 

Смедерево у 2021. години радило је укупно 91 лекар специјалиста. Укупан број болнички 

лечених лица износи 8382, што представља 92 пацијената по једном лекару специјалисти. 

У посматраној болници остварено је укупно 203277 специјалистичких прегледа 

осигураних лица РФЗО, од тога 167602 амбулантних и 35675 стационарних. У току 2021. 

године, остварено укупно 2233,8 специјалистичких прегледа по једном лекару 

специјалисти, што је за 30,49% прегледа више у поређењу са претходном годином. 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице „Стефан Високи” 

Смедеревска Паланка у 2021. години, радило је укупно 45 лекара специјалиста. Укупан 

број болнички лечених лица без продуженог лечења износи 6820 болесника, што 

представља 152 пацијената по једном лекару специјалисти. У Општој болници „Стефан 

Високи” Смедеревска Паланка остварено је укупно 91125 специјалистичких прегледа 

осигураних лица РФЗО, и сви су амбулантни. У току 2021. године, остварено укупно 

2025 специјалистичких прегледа по једном лекару специјалисти, што је за 20,5% 

прегледа више у односу на претходну годину. 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА У 2021. ГОДИНИ 

 

Лабораторијска дијагностика на територији Подунавског округа у 2021. години 

У 2021. години, на територији Подунавског округа лабораторијску дијагностику у 

оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 273452 лица, од тога 181441 

амбулантних и 92011 болнички лечених лица. 

Укупан број прегледаних узорака на нивоу округа у оквиру болничке здравствене 

заштите износи 755595 (125,37% у односу на план), од тога 483917 за амбулантне 

кориснике и 271678 за стационарне пацијенте. У поређењу са претходном годином број 

прегледаних узорака је већи за 61,6%. 

Хематолошких анализа укупно, у оквиру болничке здравствене заштите, на нивоу 

Подунавског округа урађено је 590660 (162,39% у односу на план), од тога 370961 

анализа за амбулантна и 219699 за болнички лечена лица. 

Биохемијских анализа укупно, у оквиру болничке здравствене заштите, на нивоу 

Подунавског округа урађено је 1644422 (114,08% у односу на план), од тога 1031277 

анализа за амбулантна и 613145 за болнички лечена лица. 

Анализа урина укупно, у оквиру болничке здравствене заштите, на нивоу 

Подунавског округа урађено је 92522 (77,97% у односу на план), од тога 76847 анализа за 

амбулантна и 15675 за болнички лечена лица. 
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Микробиолошких и паразитолошких анализа укупно, у оквиру болничке 

здравствене заштите, на нивоу Подунавског округа урађено је 166792 (104,42% у односу 

на план), од тога 113094 анализа за амбулантна и 53698 за болнички лечена лица. 

Патохистолошких анализа укупно, у оквиру болничке здравствене заштите, на 

нивоу Подунавског округа урађено је 2849 (52,64% у односу на план), од тога 1929 

анализа за амбулантна и 920 за болнички лечена лица. Све поменуте услуге остварене су 

у Општој болници „Свети Лука” Смедерево. 

 

Лабораторијска дијагностика у Општој болници „Свети Лука” Смедерево у 2021. 

години 

У 2021. години, у оквиру Опште болнице „Свети Лука” Смедерево лабораторијску 

дијагностику користило је укупно 205123 лица, од тога 147399 амбулантних и 57724 

болнички лечених лица. 

Укупан број прегледаних узорака у оквиру болничке здравствене заштите Опште 

болнице „Свети Лука” Смедерево износи 591347 (124,43% у односу на план), и то 403642 

за амбулантне кориснике и 187705 за стационарне пацијенте. 

Хематолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице 

„Свети Лука” Смедерево урађено је 310540 (125,43% у односу на план), од тога 247064 за 

амбулантне и 63476 за стационарне пацијенте. 

Биохемијских анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице 

„Свети Лука” Смедерево урађено је 1236951 (108,17% у односу на план), од тога 843571 

за амбулантне и 393380 за стационарне пацијенте. 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице „Свети 

Лука” Смедерево урађено је 72119 (77,21% у односу на план), од тога 65423 за 

амбулантне и 6696 за стационарне пацијенте. 

Микробиолошких и паразитолошких анализа укупно, у оквиру болничке 

здравствене заштите Опште болнице „Свети Лука” Смедерево, урађено је 59441 (77,28% 

у односу на план), од тога 40872 за амбулантне и 18569 за стационарне пацијенте. 

Патохистолошких анализа укупно, у оквиру болничке здравствене заштите Опште 

болнице „Свети Лука” Смедерево урађено је 2849 (52,64% у односу на план), и то 1929 за 

амбулантне и 920 за болнички лечена лица. 

 

Лабораторијска дијагностика у Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска 

Паланка у 2021. години 

У 2021. години, у оквиру Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 

лабораторијску дијагностику користило је укупно 68329 лицa, од тога 34042 

амбулантних и 34287 болнички лечених лица. 

Укупан број прегледаних узорака у оквиру болничке здравствене заштите Опште 

болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка износи 164248 (128,88% у односу на 

план), и то 80275 за амбулантне кориснике и 83973 за стационарне пацијенте. 

Хематолошких анализа у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице 

„Стефан Високи” Смедеревска Паланка урађено је 280120 (241,18% у односу на план), од 

тога 123897 анализа за амбулантне и 156223 за болнички лечена лица. 

Биохемијских анализа, у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице 

„Стефан Високи” Смедеревска Паланка урађено је 407471 (136,75% у односу на план), од 

тога 187706 анализа за амбулантне и 219765 за болнички лечена лица. 

Анализа урина у оквиру болничке здравствене заштите Опште болнице „Стефан 

Високи” Смедеревска Паланка урађено је 20403 (80,77% у односу на план), од тога 11424 

за амбулантне и 8979 за стационарне пацијенте. 
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Микробиолошких и паразитолошких анализа укупно, у оквиру болничке 

здравствене заштите Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка, урађено је 

107351 (129,62% у односу на план), од тога 72222 за амбулантне и 35129 за стационарне 

пацијенте. 

 

БРОЈ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА, ОПЕРАЦИЈА И ПРОСЕЧАН БРОЈ ОПЕРАЦИЈА ПО 

ЛЕКАРУ У 2021. ГОДИНИ 

 

На територији Подунавског округа у оквиру две опште болнице постоји укупно 15 

операционих сала, од тога 8 у Општој болници „Свети Лука” Смедерево и 7 у Општој 

болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка. У поменутим болницама операције 

ради укупно 52 лекара специјалиста, при чему 36 лекара ради у Општој болници „Свети 

Лука” Смедерево и 16 лекара специјалиста ради операције у Општој болници „Стефан 

Високи” Смедеревска Паланка.  

У 2021. години на територији Подунавског округа урађено је укупно 3977 

операција (46,65% у односу на план), и представља 76,48 операција по једном лекару 

специјалисти, што је за 34,32% мање у односу на претходну годину. Све реализоване 

операције у 2021. години су биле за осигурана лица РФЗО. 

У Општој болници „Свети Лука” Смедерево, реализовано је 2591 операција 

(48,76% у односу на план), што представља 71,97 операција по једном лекару 

специјалисти.  

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка, реализовано је 1386 

операција (43,16% у односу на план), што представља 86,63 операција по једном лекару 

специјалисти. 

Услуге трансплантације органа, и то „Трансплантација бубрега” под шифром 

36503-00; „Аутотрансплантација бубрега” под шифром 36503-01; „Трансплантација 

јетре” под шифром 90317-00 и „Трансплантација коштане сржи”-шифре из блока 802, се 

не раде ни у једној општој болници Подунавског округа. 

 

Графикон бр. 2. Број специјалиста хируршких грана и просечан број операција по лекару 

у Подунавском округу, у периоду од 2008-2021. године 
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У поређењу са претходном годином, може се рећи да је у 2021. години на нивоу 

Подунавског округа број лекара специјалиста хирушких грана медицине остао исти (52 

лекара специјалиста), а просечан број операција по лекару је смањен за 34% (графикон 

2). 
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АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА БОЛНИЧКУ ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ НЕОНАТУСА У 2021. ГОДИНИ 

 

На територији Подунавског округа, у оквиру Опште болнице „Свети Лука” 

Смедерево и Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка за неонаталну 

здравствену заштиту опредељено је укупно 62 постеље, и то 39 постеља у Општој 

болници „Свети Лука” Смедерево и 23 постеље у Општој болници „Стефан Високи” 

Смедеревска Паланка. 

У 2021. години на нивоу Подунавског округа неонаталну заштиту користило је 

укупно 1431 новорођено дете и остварено је укупно 6361 дана боравка, са просечном 

дужином боравка од 4,4 дана. 

У Општој болници „Свети Лука” Смедерево у посматраној години неонаталну 

заштиту користило је 957 новорођене деце и остварено је 4417 дана боравка са 

просечном дужином боравка од 4,6 дана. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2021. години 

неонаталну заштиту користило је 474 новорођене деце и остварено 1944 дана боравка са 

просечном дужином боравка од 4,1 дан. 

На нивоу Подунавског округа, у току 2021. године, рођено је укупно 1438 деце, од 

тога 1435 живорођени и 3 мртворођена детета. Од укупног броја живорођених 83 деце је 

рођено пре 37 гестацијске недеље. У поређењу са претходном годином број живорођене 

деце је за 6,93% већи у односу на претходну годину. 

У Општој болници „Свети Лука” Смедерево у посматраној години рођено је 

укупно 960 деце, од тога 959 живорођених и 1 мртворођено дете. Од укупног броја 

живорођених 56 деце су рођена пре 37 гестацијске недеље. У поређењу са претходном 

годином број живорођене деце је за 7,03% већи у односу на претходну годину.  

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2021. години рођено 

је укупно 478 деце, од тога 476 живорођени и 2 мртворођена детета. Од укупног броја 

живорођених 27 деце су рођена пре 37 гестацијске недеље. У поређењу са претходном 

годином број живорођене деце је за 6,73% већи у односу на претходну годину. 

 

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ПРАТИЛАЦА ЛЕЧЕНИХ ЛИЦА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

На територији Подунавског округа, у оквиру болничке здравствене заштите, 

постоји укупно 17 постеља намењених за пратиоце лечених лица, и то 5 постеља у 

Општој болници „Свети Лука” Смедерево и 12 постеља у Општој болници „Стефан 

Високи” Смедеревска Паланка. 

У 2021. години на нивоу Подунавског округа боравило је 986 пратилаца 

осигураних лица (108,71% у односу на план) и остварено је 3793 дана боравка (107,94% у 

односу на план). Просечна дужина боравка пратилаца осигураних лица за ниво округа 

била је 3,8 дана. 

У Општој болници „Свети Лука” Смедерево у 2021. години боравио је 554 

пратилаца осигураних лица (131,59% у односу на план) и остварено је 2286 дана боравка 

пратилаца осигураних лица (130,85% у односу на план), са просечном дужином боравка 

од 4,1 дан. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2021. години 

боравило је 432 пратилаца осигураних лица (88,89% у односу на план) и остварено је 

1507 дана боравка пратилаца осигураних лица (85,28% у односу на план), са просечном 

дужином боравка од 3,5 дана. 
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АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА У ДНЕВНОЈ БОЛНИЦИ У 2021. ГОДИНИ 

 

На територији Подунавског округа, у оквиру дневне болнице опредењено је 

укупно 27 постеља (Општа болница „Свети Лука” Смедерево 22 постеље и Општа 

болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 5 постеља). У 2021. години у дневној 

болници лечено је укупно 2885 лица (64,89% у односу на план) и остварено је 12207 дана 

лечења (52,17% од планираног броја), са просечном дужином лечења од 4,23 дана. У 

поређењу са претходном годином, на нивоу Подунавског округа, број опредељених 

постеља за дневну болницу је остао непромењен, док је број лечених лица смањен за 

8,99% и број дана лечења у дневној болници је мањи за 15,13%. 

У Општој болници „Свети Лука” Смедерево за дневну болницу опредељене су 22 

постеље (педијатрија 3 постеље, инфективно 3 постеље, онкологија 4 постеље и 

психијатрија 12 постеља). У 2021. години у дневној болници лечено је 375 лица (108,07% 

у односу на план) и остварено 4098 дана лечења (96,65% у односу на план), са просечном 

дужином лечења од 10,93 дана. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка за дневну болницу 

опредељено је укупно 5 постеља (онкологија 5 постеља), док су остале службе за потребе 

дневне болнице, користиле кревете из постојећег постељног фонда. У 2021. години у 

оквиру дневне болнице лечено је укупно 2510 лица (61,23% од планираног броја) и 

остварено 8109 дана лечења (42,32% од планираног броја), са просечном дужином 

лечења од 3,23 дана. 

 

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У 2021. ГОДИНИ 

 

У 2021. години, на нивоу Подунавског округа услуге физикалне медицине и 

рехабилитације користило је укупно 3484 пацијената од тога 3464 (99,42%) су осигурана 

лица и остварено је укупно 139462 терапијских и рехабилитационих услуга, од тога 

139460 услуга су биле за осигурана лица (133481 за амбулантне кориснике и 5979 услуга 

за болнички лечена лица. 

У току 2021. године, у Општој болници „Свети Лука” Смедерево услуге 

физикалне медицине и рехабилитације користило је укупно 1043 пацијената и сви су 

били осигурана лица, којима је пружено 1501 терапијска и рехабилитациона услуга 

(амбулантних 1184 и стационарних 317).  

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка, у току 2021. године, 

услуге физикалне медицине и рехабилитације користило је укупно 2441 пацијент, од 

којих су 2421 (99,18%) осигурана лица, и остварено је укупно 137961 терапијска и 

рехабилитациона услуга, од тога 137959 услуга су биле за осигурана лица (132297 услуга 

за амбулантне кориснике и 5662 услуге за болнички лечена лица). 

 

ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ СА СНИМАЊЕМ У 2021. ГОДИНИ 

(Рендген, ултразвучна дијагностика, доплер и скенер у општим болницама Подунавског 

округа у току 2021. године) 

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите, рендген, 

ултразвучну, доплер и скенер дијагностику раде обе опште болнице (ОБ „Свети Лука” 

Смедерево и ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка). Магнетну резонанцу не ради 

ни једна поменута болница. Сва лица која су користила наведене дијагностичке услуге у 

оквиру болничке здравствене заштите у општим болницама Подунавског округа у 2021. 

години, били су осигураници РФЗО. 
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У 2021. години на територији Подунавског округа рендген дијагностика у оквиру 

болничке здравствене заштите је рађена на укупно 6 рендген апарата (ОБ „Свети Лука” 

Смедерево - 3 апарата и ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка - 3 апарата). 

Поменуте услуге користило је укупно 48420 осигураних лица РФЗО-а (110,94% у односу 

на план), од тога 38728 амбулантних и 9692 болнички лечених лица. 

Укупан број остварених услуга рендген дијагностике за осигурана лица РФЗО-а, 

на нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите износи 71143 

(107,42% у односу на план), од тога за амбулантне 57517 (94,24% у односу на план) и за 

стационарне пацијенте 13626 (262,34% у односу на план).  

У 2021. години на територији Подунавског округа ултразвучна дијагностика у 

оквиру болничке здравствене заштите рађена је на укупно 8 ултразвучних апарата (ОБ 

„Свети Лука” Смедерево - 3 апарата и ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка - 5 

апарата). Наведене услуге користило је укупно 21154 осигураних лица РФЗО-а (62,78% 

од планираног броја), од тога 19014 амбулантних и 2140 стационарних лица. 

Укупан број остварених услуга ултразвучне дијагностике за осигурана лица 

РФЗО-а, на нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите износи 

26861 (68,71% од планираног броја), од тога за амбулантне 23778 (70,37% у односу на 

план) и за стационарне пацијенте 3083 (58,09% од планираног броја). 

У 2021. години на територији Подунавског округа у оквиру болничке здравствене 

заштите доплер је рађен на укупно 4 апарата (ОБ „Свети Лука” Смедерево - 2 апарата и 

ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка - 2 апарата). Поменуте услуге користило је 

укупно 495 осигурано лице РФЗО-а (17,89% од планираног броја), од тога 480 

амбулантних и 15 болнички лечених лица. 

Укупан број остварених доплер услуга за осигурана лица РФЗО-а, на нивоу 

Подунавског округа, износи 528 (19,09% од планираног броја), од тога 513 за амбулантне 

(19,64% од планираног броја) и 15 за стационарне пацијенте (9,74% од планираног 

броја). 

У 2021. години на територији Подунавског округа у оквиру болничке здравствене 

заштите скенер је рађен на укупно 2 апарата (ОБ „Свети Лука” Смедерево - 1 апарат и ОБ 

„Стефан Високи” Смедеревска Паланка - 1 апарат). Наведену услугу користило је укупно 

11034 осигураних лица РФЗО-а (87,27% од планираног броја), од тога 8020 амбулантних 

и 3014 стационарних лица. 

Укупан број остварених скенер услуга за осигурана лица на нивоу округа, износи 

17129 (93,74% у односу на план), од тога 12926 за амбулантне (95,81% у односу на план) 

и 4203 за стационарне пацијенте (87,91% у односу на план).  

Дијагностичке услуге „Позитронске емисионе томографије – ПЕТ”, која 

подразумева „ПЕТ целог тела” под шифром 61523-00, услуга „Церебрална позитронска 

емисиона томографија” под шиофром 61559-00 и услуга „Позитронска емисиона 

томографија миокарда” под шифром 90905-01, не ради ни једна болница на територији 

Подунавског округа. 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ПРУЖЕНЕ ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА ОСИМ ФИЗИКАЛНЕ 

МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите, за 

осигурана лица пружено је укупно 1.594.455 здравствених услуга без физикалне 

медицине и рехабилитације (98,96% у односу на план), од тога амбулантних услуга 

пружено је 319398 (65,57% од планираног броја) и у стационарним условима остварено је 

1275057 услуга или 113,42% у односу на планиране вредности. 
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У оквиру Опште болнице „Свети Лука” Смедерево у 2021. години, за осигурана 

лица остварено је укупно 872827 здравствених услуга без физикалне медицине и 

рехабилитације (107,61% у односу на план), од тога амбулантним пацијентима пружено 

је 214328 услуга (65,67% од планираног броја), и болнички леченим лицима пружено је 

658499 услуга (135,83% у односу на планирани број). 

У оквиру Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2021. години, 

за осигурана лица остварено је укупно 721628 здравствених услуга без физикалне 

медицине и рехабилитације (90,19% у односу на план), од тога амбулантним пацијентима 

пружено је 105070 услуга (65,37% од планираног броја), и болнички леченим лицима 

пружено је 616558 услуга или 96,43% у односу на план.  

 

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА КРВ И ПРОДУКТЕ КРВИ У 2021. 

ГОДИНИ 

 

На нивоу Подунавског округа у 2021. години, за осигурана лица РФЗО-а, укупно 

је утрошено 4777 јединица крви, од тога 3188 јединица компонената крви (јединица 

еритроцита, јединица делеукоцитованих еритроцита и јединица целе крви) и 1589 

јединица продуката од крви-стабилни (деривати плазме, албумини, имуноглобулини) из 

болничких банака крви (Опште болница „Свети Лука” Смедерево и Опште болнице 

„Стефан Високи” Смедеревска Паланка), набавком из других установа, односно из 

овлашћених трансфузијских установа (Института/Завода за трансфузију крви), што је 

много више у односу на план. 

У оквиру Опште болнице „Свети Лука” Смедерево у 2021. години, за осигурана 

лица РФЗО-а, укупно је потрошено 2216 јединица крви (компоненте крви 1800 јединица 

и продукти од крви 416 јединица), набавком из других установа, односно из овлашћене 

трансфузијске установе (Института/Завода за трансфузију крви). 

У оквиру Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2021. години, 

за осигурана лица РФЗО-а, укупно је потрошено 2561 јединица крви (компоненте крви 

1388 јединица и продукти од крви 1173 јединица), набавком из других установа, односно 

из овлашћене трансфузијске установе (Института/Завода за трансфузију крви). 

 

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У 2021. 

ГОДИНИ 

 

У 2021. години на нивоу Подунавског округа, укупна количина утрошеног 

уградног материјала износи 1173 или 98,65% у односу на план, са укупном вреднсти од 

17.719.307 динара или 94,22% у односу на планиране вредности, за укупно 617 лица.  

У Општој болници „Свети Лука” Смедерево 2021. године, утрошена је количина 

од 552 уградног материјала, са укупном вредности од 6.822.857 динара (74,12% у односу 

на план), за укупно 351 лице. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 2021. године, 

утрошена је количина од 621 уградног материјала (125,71% у односу на план), са 

укупном вредности од 10.896.450 динара (113,5% у односу на план), за укупно 266 лица. 

 

САНИТЕТСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА РФЗО У 2021. 

ГОДИНИ 

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите у 2021. 

години за осигурана лица РФЗО за санитетски и потрошни материјал (дијагностички, 

терапијски, лабораторијски материјал-реагенси, општи санитетски и медицински 
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материјал, остали санитетски и медицински потрошни материјал) потрошено је укупно 

252.776.073 динара (153,98% у односу на план), што је за 40,86% више у односу на 2020. 

годину. 

На нивоу Опште болнице „Свети Лука” Смедерево у 2021. години за санитетски и 

потрошни материјал потрошено је за осигурана лица РФЗО укупно 173.301.842 динара 

(164,19% у односу на план), што је за 43,69% више у односу на преходну годину. 

На нивоу Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2021. години 

за санитетски и потрошни материјал потрошено је за осигурана лица РФЗО укупно 

79.474.231 динар (135,61% у односу на план), што је за 35,04% више у односу на 

претходну годину. 

 

РАДИОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА 

 

Услуге Радиолошке онкологије не пружају ни једна општа болница на територији 

Подунавског округа. За поменуте услуге пацијенти се упућују у Институт за онкологију 

и радиологију Србије у Београд. 

 

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА НА ДАН 31.12. 2021. ГОДИНЕ 

 

На нивоу Подунавског округа, на дан 31.12.2021. године, на Листи чекања било је 

укупно 72 лица, и сви су били (72 лица) у Општој болници „Стефан Високи” 

Смедеревска Паланка. Највећи број лица је на Листи чекања за Потпуну артропластику 

зглоба кука једнострану (43 лица) и Потпуну артропластику зглоба колена, једнострану 

(29 лица). 

На нивоу Подунавског округа, број пацијената са Листе чекања којима је урађена 

интервенција/процедура у току 2021. године, износи укупно 33, од тога у ОБ „Свети 

Лука” Смедерево 10 лица и у ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 23 лица.  

Укупан број свих пацијената којима је урађена интервенција/процедура у 

здравственој установи за ниво Подунавског округа у 2021. години износи 33, од тога у 

ОБ „Свети Лука” Смедерево 10 и у ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 23 лица. 

Проценат извршених интервенција/процедура са Листе чекања у односу на укупан 

број урађених интервенција, на нивоу Подунавског округа, износи 100,0%. 

Просечна дужина чекања у данима, за I-XII 2021. годинe, на нивоу Подунавског 

округа била је 336,79 дана. Просечна дужина чекања у данима, за I-XII 2021. годинe, у 

ОБ „Свети Лука” Смедерево за Потпуну артропластику зглоба кука једнострану износила 

је 1,3 дана а у ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка просечна дужина чекања за 

Потпуну артропластику зглоба кука једнострану била је 307,11 дана а за Потпуну 

артропластику колена једнострану износила је 1316,5 дана.  

На нивоу Подунавског округа, број пацијената са Листе чекања који су 

скинути/обрисани са Листе чекања у 2021. години износи 10, и сви су били у ОБ „Стефан 

Високи” Смедеревска Паланка.  

Број нових пацијената на Листи чекања у 2021. години, на нивоу Подунавског 

округа, износи 83, и сви су у ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка. 

 

ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру јединице палијативног збрињавања 

опредељено је укупно 22 постеље (Општа болница „Свети Лука” Смедерево 8 постеља и 

Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 14 постеља) у којима је лечено 
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укупно 378 лица и остварено 4284 дана лечења са просечном дужином лежања од 11,33 

дана и просечном заузетости постеља од 53,35%. 

У 2021. години, у Општој болници „Свети Лука” Смедерево, за организациону 

јединицу палијативног збрињавања опредељено је укупно 8 постеља у којима је лечено 

378 лица и остварено 4284 дана лечења са просечном дужином лежања од 11,33 дана и 

просечном заузетости постеља од 146,71%. 

У 2021. години, у Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка, за 

организациону јединицу палијативног збрињавања опредељено је укупно 14 постеља. У 

посматраној години број исписаних болесника и остварених дана хоспитализације у 

јединици за палијативно збрињавање нису приказани. 

 

ЛЕЧЕЊЕ ОД COVID 19 У 2021. ГОДИНИ 

 

На територији Подунавског округа, у 2021. години у COVID систем биле су 

укључене Општа болница „Свети Лука” Смедерево, са укупно 333 дана у ковид статусу и 

Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка са укупно 275 дана у ковид 

статусу. Укупан број дана у COVID статусу на нивоу Подунавског округа у 2021. години, 

износи 608 дана. 

У 2021. години, у општим болницама на територији Подунавског округа, међу 

запосленим радницима, њих 236 је боловало од неке вирусне инфекције (COVID 19 

идентификован вирус, COVID 19 није идентификован вирус, инфекције узроковане 

аденовирусима, инфекције узроковане коронавирусима и вирусне инфекције 

неозначене). У оквиру приказаног укупног броја оболелих радника у болницама 

Подунавског округа (236 радника) било је 195 здравствених радника и сарадника (38 

лекара, 4 фармацеута, 131 медицинска сестра/техничар, 22 здравствена сарадника) и 41 

немедицински радник (18 административних и 23 техничких/помоћних радника). 

У посматраном периоду у оквиру поменутих болница на територији Подунавског 

округа, за осигуренике који су се лечили од COVID 19, реализовано је укупно 22488 

амбулантних прегледа због сумње на COVID 19 инфекцију за укупно 17313 лица. 

На болничком лечењу задржано је укупно 4521 лице којима је потврђена COVID 

19 инфекција - PCR TEST (ОБ „Свети Лука” Смедерево 2529 лица и ОБ „Стефан Високи” 

Смедеревска Паланка 1992 лица). 

Од укупног броја пацијената који су задржани на болничком лечењу (4521), за 

3951 пацијента је била потребна терапија косеоником (ОБ „Свети Лука” Смедерево за 

2142 лица и ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка за 1809 лица), а за укупно 453 

пацијента је била потребна механичка вентилација (ОБ „Свети Лука” Смедерево за 252 

пацијента и ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка за 201 пацијента). 

У оквиру дијагностичких услуга за COVID 19 пацијенте остварено је укупно 

52573 услуга Рендген дијагностике (ОБ „Свети Лука” Смедерево 36855 и ОБ „Стефан 

Високи” Смедеревска Паланка 15718) и 2409 услуга ЦТ дијагностике (ОБ „Свети Лука” 

Смедерево 67 и ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 2342).  

У посматраном периоду на нивоу Подунавског округа узето је укупно 1491 

брисева за преглед на присуство SARS-CoV-2 вируса у транспортну подлогу - PCR 

TEST, остварено је укупно 2685 брзих серолошких тестова за одређивање IgM/IgG 

антитела на вирус SARS-CoV-2 и урађено је 28380 Антигенских тестова за одређивање 

вирусног антигена Ag SARS–CoV-2. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

На основу урађене Анализе планираног и оствареног обима и садржаја права 

осигураних лица на стационарну здравствену заштиту на територији Подунавског округа 

у 2021. години, може се закључити: 

1. Секундарну здравствену заштиту на територији Подунавског округа, који броји 

182.895 становника (према Процени броја становника РЗС Србије на дан 30.06.2020. 

године), односно 177.329 осигураника (према Матичној евиденцији и остваривању права 

РФЗО од 30.06.2021. године), обезбеђују: Општа болница „Свети Лука” Смедерево и 

Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка са укупно 699 кревета на нивоу 

округа. У оквиру укупног броја кревета на нивоу Подунавског округа који износи 699 

кревета (без неонатологије), за стандардну негу је опредељено укупно 626 кревета, за 

полуинтензивну негу (ниво I) опредељено је укупно 40 кревета, за ниво II интензивног 

лечења опредељено је укупно 33 кревета и за ниво III интензивног лечења нема 

опредељених кревета.  

2. У 2021. години на територији Подунавског округа болнички је лечено укупно 

15580 болесникa и остварено је 138673 дана лечења са просечном дужином лежања 8,9 

дана и просечном заузетошћу постеља од 54,35%, што је за 15,2% више лечених лица у 

односу на претходну годину. 

3. Стопа хоспитализације за територију Подунавског округа у 2021. години износи 

85,18 болнички лечених лица на 1000 становника, што показује пораст стопе 

хоспитализације у односу на претходну годину. 

4. У 2021. години на територији Подунавског округа, у оквиру стационарне 

здравствене заштите, укупан број запослених радника на одређено и неодређено време 

који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања износи 1399 

радника, од којих су 1119 (79,98%) здравствени радници и сарадници и 280 (20,01%) 

немедицински радници, што у односу на норматив представља разлику од укупно -106 

радника (-93 здравствени радника и сарадника и -13 немедицинских радника). 

5. У оквиру болничке и поликлиничке делатности на територији Подунавског 

округа у 2021. години радило је укупно 136 лекара специјалиста, а укупан број болнички 

лечених лица без продуженог лечења износи 15202, што на нивоу округа представља 112 

пацијената по једном лекару. На нивоу округа остварено је укупно 294402 

специјалистичких прегледа осигураних лица РФЗО, што представља 2165 

специјалистички преглед по једном лекару специјалисти. 

6. У 2021. години, у оквиру болничке здравствене заштите, на територији 

Подунавског округа, лабораторијску дијагностику користило је укупно 273452 

осигураних лица, и прегледано је укупно 755595 узорака за осигурана лица, што је за 

61,6% више у односу на претходну годину.  

7. У 2021. години на територији Подунавског округа урађено је укупно 3977 

операција осигураним лицима, што представља 76,5 операција по једном лекару 

специјалисти, што је за 34,32% мање у односу на претходну годину. 

8. На нивоу Подунавског округа, у току 2021. године, рођено је укупно 1438 деце, 

од тога 1435 живорођени и 3 мртворођена детета. Од укупног броја живорођених 83 деце 

је рођено пре 37 гестацијске недеље. У поређењу са претходном годином број 

живорођене деце је за 6,93% већи у односу на претходну годину. 

9. На нивоу Подунавског округа, у оквиру болничке здравствене заштите, 

рендген, ултразвучну, доплер и скенер дијагностику раде обе опште болнице (Општа 

болница „Свети Лука” Смедерево и Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска 

Паланка), помоћу 6 рендген апарата рендген дијагностику, 8 ултразвучних апарата 
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ултразвучну дијагностику, 4 апарата за доплер и 2 апарата за скенер дијагностику. 

Магнетну резонанцу не ради ни једна поменута болница. 

10. У 2021. години на нивоу Подунавског округа укупна количина утрошеног 

уградног материјала износи 1173 са укупном вредности од 17.719.307 динара за укупно 

617 лица, што је у поређењу са претходном годином већа количина уградног материјала 

за 4,73%. 

11. На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите у 2021. 

години за осигурана лица РФЗО за санитетски и потрошни материјал (дијагностички, 

терапијски, лабораторијски материјал-реагенси, општи санитетски и медицински 

материјал, остали санитетски и медицински потрошни материјал) потрошено је укупно 

252.776.073 динара (153,98% у односу на план), што је за 40,86% више у односу на 2020. 

годину. 

12. На дан 31.12.2021. године, на нивоу Подунавског округа, на Листи чекања 

било је укупно 72 лица, и сви су били у Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска 

Паланка, што је значајно више у односу на претходну годину (213%). Просечна дужина 

чекања у данима, за I-XII 2021. године на нивоу Подунавског округа била је 336,79 дана. 

Број пацијената са Листе чекања, који су скинути/обрисани са Листе чекања у 2021. 

години износи 10, и сви су били у Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска 

Паланка. Број нових пацијената на Листи чекања у 2021. години, на нивоу Подунавског 

округа износи укупно 83 пацијента (сви су у Општој болници „Стефан Високи” 

Смедеревска Паланка). 

13. На нивоу Подунавског округа у оквиру јединице палијативног збрињавања 

опредељено је укупно 22 постеље (Општа болница „Свети Лука” Смедерево 8 постеља и 

Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 14 постеља) у којима је лечено 

укупно 378 лица и остварено 4284 дана лечења са просечном дужином лежања од 11,33 

дана и просечном заузетости постеља од 53,35%. 

14. На територији Подунавског округа, у 2021. години у COVID систему биле су 

укључене Општа болница „Свети Лука” Смедерево, са укупно 333 дана у COVID статусу 

и Општа болница „Стефан Високи” Смедеревска Паланка са укупно 275 дана у COVID 

статусу. Укупан број дана у COVID статусу на нивоу Подунавског округа у 2021. години 

износи 608 дана. У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године, од укупног броја запослених 

на нивоу секундарне здравствене заштите (1399 радника), њих 236 или 16,87% је 

боловало од неке вирусне инфекције (U07.1; U07.2; B34.0; B34.2 и B34.9), од којих је 195 

или 82,63% здравствених радника и сарадника и 41 или 17,37% немедицинских радника. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА 

 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

стационарну здравствену заштиту на територији Подунавског округа у 2021. години, 

омогућила нам је, као и претходних година, да препознамо неке проблеме које би 

требало отклонити у наредном периоду. То заправо подразумева да здравствене установе 

на територији Подунавског округа, на које се односи спроведена анализа планираног и 

оствареног обима и садржаја права осигураних лица на секундарну здравствену заштиту 

(Општа болница „Свети Лука” Смедерево и Општа болница „Стефан Високи” 

Смедеревска Паланка), у наредном периоду, све проблеме и потешкоће а који су 

наведени у анализи, као и у самом закључку ове анализе, покушају да исправе у циљу 

обезбеђивања адекватније и квалитетније здравствене заштите и постизање бољег 

здравственог стања становништва. 

Као извор података за израду Анализе коришћена је, као и ранијих година, 

„База података о извршењима планова рада стационарних здравствених установа у 



 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ 

Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац 

Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs 

Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913  

 

 16 

Републици Србији у 2021. годиниˮ и Извештај Републичког фонда о фактурисаној 

реализацији здравствених услуга за 2021. годину. База је сачињена у виду одговарајуће 

софтверске апликације која се делом ослања на планско-извештајне табеле дефинисане 

„Упутством за израду планова рада здравствених установа у Републици Србији за 2021. 

годинуˮ, које је израдио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батутˮ. 

Осим наведена два извора коришћени су и додатни подаци приказани у посебној 

ексел табели а који се односе на структуру постељних капацитета и нивоима неге, о 

палијативном збрињавању корисника здравствене заштите, као и подаци из Базе 

показатеља квалитета за 2021. годину. 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

здравствену заштиту, представља основу за израду Плана здравствене заштите за 

наредну годину, како за округе тако и за Републику Србију у целини. 
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