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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ” 

Центар за анализу, планирање и организацију здравственог система 
 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА 

ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА СЕКУНДАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА У 2017. ГОДИНИ  

 

 

Право на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања дефинисано 

је Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 109/2005-

исправка, 88/2010, 57/2011, 110/2012-одлука УС, 99/2014, 123/2014, 126/2014-УС, 

106/2015 и 10/2016-др. закон) и Правилником о садржају и обиму права на здравствену 

заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину 

(„Службени гласник РС” бр. 8/2017 и 61/2018). Оно обухвата: 

1. Мере превенције и раног откривања болести; 

2. Прегледе и лечење жена у вези са планирањем породице, као и у току 

трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја; 

3. Прегледе и лечења у случају болести и повреда; 

4. Прегледе и лечење болести уста и зуба; 

5. Медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде; 

6. Лекове и медицинска средства; 

7. Протезе, ортозе и друга помагала за кретање, стајање и седење, помагала за 

вид, слух и говор, стоматолошке надокнаде, као и друга помагала, односно 

медицинско – техничка помагала. 

Према наведеном Правилнику: 

- Под садржајем здравствене заштите (члан 2) подразумевају се поступци и методе 

дијагностике, лечења и рехабилитације ради спречавања, сузбијања, раног откривања и 

лечења болести, повреда и других поремећаја здравља, а који су обухваћени обавезним 

здравственим осигурањем. 

- Под обимом здравствене заштите (члан 3) подразумева се број и дужина трајања 

поступака и метода дијагностике, лечења и рехабилитације, као и друге величине којима 

се може изразити обим појединих садржаја здравствене заштите (систематско пружање 

здравствених услуга у одређеном временском периоду и др.), а који чине садржај права 

из обавезног здравственог осигурања. 

- Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

стационарну здравствену заштиту у Подунавском округу у 2017. години, анализира се у 

складу са позитивним прописима из области здравствене заштите и здравственог 

осигурања оствареног у државним здравственим установама са стационарном 

делатношћу из важећег Плана мреже здравствених установа које су дефинисане Уредбом 

о Плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС”, бр. 42/2006, 119/2007-

допуна, 84/2008-измене и допуне, 71/2009-измене и допуне, 85/2009-измене и допуне, 
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24/2010-измене и допуне, 6/2012-измене и допуне, 37/2012-измене, 8/2014-допуне, 

92/2015). Важна карактеристика ових права је да се њихово плаћање обезбеђује из 

средстава обавезног здравственог осигурања, али углавном уз плаћање партиципације. 

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 2017. години”, која је сачињена у виду одговарајуће софтверске апликације на 

основу планско-извештајних табела из „Упутства за израду Планова рада здравствених 

установа у Републици Србији за 2017. годину” у институту за јавно здравље Србије „Др 

Милан Јовановић Батут“. 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

болничку здравствену заштиту у 2017. години базира се на анализи извршених у односу на 

планиране здравствене услуге у случају болести и повреде, пружених у државним 

здравственим установама са стационарном делатношћу. 
Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

секундарну здравствену заштиту у 2017. години, сагледавано је задовољење 

здравствених потреба становништава Подунавског округа и остваривање права 

осигураних лица на стационарну здравствену заштиту у здравственим установама које 

уговарају услуге са РФЗО. Остваривање здравствене заштите у приватном сектору није 

обухваћено овом Анализом.  

 

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 2017. 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 

2017. години, у циљу превенције и раног откривања болести, свој новорођеној деци 

(укупно 1501 новорођенче), 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 општим болницама Подунавског округа, у току 2017. године, нису фактурисане 

услуге ране детекције прематурне ретинопатије, односно ова услуга није рађена. 

Скрининг оштећења слуха код новорођенчади је рађен по добијању апарата за 

испитивање отоакустичне емисије изазване кликом (средином 2016. године), али у 

Општој болници Смедерево, овај апарат се налази на сервису од 15.07.2017. године. 

Овим скринингом је прегледано 461 новорођенче у ОБ Смедерево до квара апарата, а у 

ОБ Смедеревска Паланка у току године прегледано је 489 новорођенчади. 

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

којих је процењен ризик, упућују се у ГАК „Народни фронт”, КБЦ „Звездара” и 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић”, Нови 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 
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заштиту у Подунавском округу у 2017. 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 2017. години (укупно 90 постеља), болнички је 

лечено укупно 3065 жена осигураница РФЗО и остварено укупно 17889 дана лежања са 

просечном дужином лежања од 5,8 дана и просечном заузетошћу постеља од 54,5%. 

Укупан број порођаја за ниво округа износи 1435, од тога 389 или 27,1% су порођаји 

обављени царским резом.  

 

КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА РФЗО-а У 2017. ГОДИНИ 

 

Секундарну здравствену заштиту на територији Подунавског округа, који броји 

191054 становника (према Процени броја становника РЗС Србије на дан 30.06.2016. 

године), односно 185516 осигураника (према Матичној евиденцији и остваривању права 

РФЗО од 18.04.2017. 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 2017. години на територији Подунавског округа болнички је лечено укупно 

17752 болесникa (98,82% у односу на план) и остварено је 146677 дана лечења (96,95% у 

односу на план) са просечном дужином лежања 8,26 дана и просечном заузетошћу 

постеља у процентима од 57,49%. На територији Подунавског округа је за 2,07% мање 

лечених лица у односу на претходну годину.  

У Општој болници Смедерево лечено је укупно 9975 лица (98,76% у односу на 

план) и остварено 77937 дана лечења (97,05% у односу на план) са просечном дужином 

лежања од 7,81 дана и просечном заузетошћу постеља од 53,52%.  

У Општој болници Смедеревска Паланка болнички је лечено укупно 7777 лица 

(98,89% у односу на план) и остварено 68740 дана (96,82% у односу на план) са 

просечном дужином лежања од 8,84 дана и просечном заузетошћу постеља од 62,78%. 
Стопа хоспитализације за територију Подунавског округа у 2017. години износи 

92,91 болнички лечених лица на 1000 становника, нешто мањи број него прошле године 

(графикон 1.). У посматраном периоду примећује се константни пад стопе 

хоспитализације. 

 

Графикон 1. Стопе хоспитализације у општим болницама Подунавског округа у 

периоду од 2009. до 2017. године 
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РАЗЛИКА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СТАНДАРДА КАДРА У 2017. ГОДИНИ 

 

 У 2017. години на територији Подунавског округа, број запослених који се 

финансирају из средстава обавезног осигурања износи 1272 радника на неодређено време 

и 61 радник запослен на одређено време због замене одсутних запослених. 

Према извештају о броју запослених радника на неодређено време који се 

финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања на дан 31.12.2017. 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 и 22/2013), разлика за укупни број 

радника у оквиру секундарне здравствене заштите на нивоу Подунавског округа износи  

-104 радника. У оквиру укупно приказане разлике (-104 радника), разлика за здравствене 

раднике и сараднике износи укупно -96 радника (лекари -9,  сарадници  -3 и медицинске 

сестре/техничари -84), а разлика за немедицинске раднике износи укупно  8 радника 

(административни +17 и технички -25). 

У Општој болници Смедерево радило је 729 радника запослених на неодређено 

време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања и 36 

запослених на одређено време због замене одсутних запослених. 

У Општој болници Смедерево разлика између броја запослених радника на 

неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања на 

дан 31.12.2017. године и норматива кадра у 2017. години износи укупно -80 радника. У 

оквиру укупно приказане разлике (-80 радника), разлика за здравствене раднике и 

сараднике износи укупно -79 радника (доктори медицине -4, сарадници -3 и медицинске 

сестре/техничари -72), а разлика за немедицинске раднике износи укупно -1 радник 

(административни +12 и технички -13). 

У Општој болници Смедеревска Паланка у 2017. години било је запослено 543 

радника на неодређено који се финасирају из средстава обавезног здравственог 

осигурања и 25 радника запослених на неодређено вренме збод замене одсутних 

запослених. 

У Општој болници Смедеревска Паланка разлика између броја запослених 

радника на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог 

осигурања на дан 31.12.2017. године и нормираног кадра у 2017. години износи укупно   

-24 радника. У оквиру укупно приказане разлике (-24 радника), разлика за здравствене 

раднике и сараднике износи укупно -17 радника (лекари -5 и медицинске 

сестре/техничари -12), а разлика за немедицинске раднике износи укупно -7 радника 

(административних +5 и техничких -12). 

 

ИСПУЊЕЊЕ СТАНДАРДА МЕРА ИЗВРШЕЊА ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ 

СПЕЦИЈАЛИСТЕ У БОЛНИЧКОЈ И ПОЛИКЛИНИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У 2017. 

ГОДИНИ 

 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности на територији Подунавског округа 

у 2017. години радило је укупно 152 лекара специјалиста. Укупан број болнички лечених 

лица без продуженог лечења износи 17168 болесника, што на нивоу округа представља 

113 пацијената по једном лекару специјалисти. На нивоу округа остварено је укупно 

352720 специјалистичких прегледа осигураних лица РФЗО, од тога 325679 амбулантних 

и 27041 стационарних, при чему је у 2017. години, остварено укупно 2320,53 

специјалистичких прегледа по једном лекару специјалисти, за 13,5% више него прошле 

године. 
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У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице Смедерево у 2017. 

години радило је укупно 99 лекара специјалиста. Укупан број болнички лечених лица 

износи 9574, што представља 97 пацијената по једном лекару специјалисти. У 

посматраној болници остварено је укупно 240639 специјалистичка прегледа осигураних 

лица РФЗО, од тога 213598 амбулантних и 27041 стационарних прегледа, при чему је у 

2017. години, остварено укупно 2430,70 специјалистичких прегледа по једном лекару 

специјалисти или за 20,5% више него прошле године. 

У оквиру болничке и поликлиничке делатности Опште болнице Смедеревска 

Паланка у 2017. години, радило је укупно 53 лекара специјалиста. Укупан број болнички 

лечених лица без продуженог лечења износи 7594 болесника, што представља 143 

пацијента по једном лекару специјалисти. У Општој болници Смедеревска Паланка 

остварено је укупно 112081 специјалистичких прегледа осигураних лица РФЗО, и то 

само амбулантних пацијената, при чему је у 2017. години, остварено укупно 2114,74 

специјалистичких прегледа по једном лекару специјалисти, приближно као и прошле 

године. 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА У 2017. ГОДИНИ 

 

Лабораторијска дијагностика на територији Подунавског округа у 2017. години 

У 2017. години, на територији Подунавског округа лабораторијску дијагностику у 

оквиру болничке здравствене заштите користило је укупно 235177 лица, и то 179020 

амбулантних и 57710 болнички лечених лица. 

Укупан број прегледаних узорака износи 563747 (107,2% у односу на план), од 

тога 458511 за амбулантне кориснике и 105236 за стационарне пацијенте. 

Хематолошких анализа за осигурана лица, у оквиру болничке здравствене 

заштите, на нивоу Подунавског округа урађено је укупно 279134 (107,83% у односу на 

план), од тога 224132 анализе за амбулантна и 55002 анализе за болнички лечена лица. 

Биохемијских анализа за осигурана лица, у оквиру болничке здравствене заштите, 

на нивоу Подунавског округа урађено је укупно 1217218 (116,31% у односу на план), од 

тога 927192 анализе за амбулантна и 290026 анализа за болнички лечена лица. 

Анализа урина за осигурана лица, у оквиру болничке здравствене заштите, на 

нивоу Подунавског округа урађено је укупно 106480 (99,72% у односу на план), од тога 

88407 анализа за амбулантна и 18073 анализе за болнички лечена лица. 

Микробиологија и паразитологија у оквиру болничке здравствене заштите на 

нивоу Подунавског округа за осигурана лица, урађена је за укупно 165702 лица, и то 

137781 за амбулантне и 27921 за стационарне пацијенте. 

Патохистолошких анализа за осигурана лица, у оквиру болничке здравствене 

заштите, на нивоу Подунавског округа урађено је укупно 4745 (125,46% у односу на 

план), и то 3523 за амбулантне и 1222 за стационарне пацијенте. 

 

Лабораторијска дијагностика у Општој болници Смедерево у 2017. години 

У 2017. години, у оквиру Опште болнице Смедерево лабораторијску дијагностику 

користило је укупно 195334 лица, и то 147805 амбулантних и 47529 болнички лечених 

лица. 

Укупан број прегледаних узорака за осигурана лица РФЗО-а у оквиру болничке 

здравствене заштите Опште болнице Смедерево износи 441430 (99,45% у односу на 

план), и то 387836 за амбулантне кориснике и 53594 за стационарне пацијенте. 
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Хематолошких анализа за осигурана лица, у оквиру болничке здравствене 

заштите, Опште болнице Смедерево урађено је укупно 217680 (105,79% у односу на 

план), од тога 184298 за амбулантне и 33382 за стационарне пацијенте. 

Биохемијских анализа за осигурана лица, у Општој болници Смедерево урађено је 

укупно 976768 (116,39% у односу на план), од тога 799634 анализе за амбулантна и 

177134 анализе за болнички лечена лица. 

Анализа урина за осигурана лица, у ОБ Смедерево урађено је укупно 83932 

(97,27% у односу на план), од тога 76151 анализа за амбулантна и 7781 анализа за 

болнички лечена лица. 

Микробиологија и паразитологија у оквиру болничке здравствене заштите Опште 

болнице Смедерево за осигурана лица, урађенa је укупно 78458 (95,87% у односу на 

план), и то 65287 за амбулантне и 13171 за стационарне пацијенте. 

Патохистолошких анализа за осигурана лица, у оквиру болничке здравствене 

заштите Опште болнице Смедерево урађено је укупно 4745 (125,46% у односу на план), и 

то 3523 за амбулантне и 1222 за болнички лечена лица. 

 

Лабораторијска дијагностика у Општој болници Смедеревска Паланка у 2017. 

години 

У 2017. години, у оквиру Опште болнице Смедеревска Паланка лабораторијску 

дијагностику користило је укупно 41396 лица, и то 31215 амбулантних и 10181 болнички 

лечено лице. 

Хематолошких анализа за осигурана лица, у оквиру болничке здравствене 

заштите, урађено је укупно 61454 (115,76% у односу на план), од тога 39834 за 

амбулантне и 21620 за стационарне пацијенте. 

Биохемијских анализа за осигурана лица, урађено је укупно 240450 (115,97% у 

односу на план), од тога 127558 анализа за амбулантна и 112892 анализе за болнички 

лечена лица. 

Анализа урина за осигурана лица, урађено је укупно 22548 (110,1% у односу на 

план), од тога 12256 анализа за амбулантна и 10292 анализе за болнички лечена лица. 

Микробиологија и паразитологија у оквиру болничке здравствене заштите Опште 

болнице Смедеревска Паланка за осигурана лица, урађено је укупно 87244 (104.47% у 

односу на план), и то 72494 за амбулантне и 14750 за стационарне пацијенте. 

 

БРОЈ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА, ОПЕРАЦИЈА И ПРОСЕЧАН БРОЈ ОПЕРАЦИЈА ПО 

ЛЕКАРУ У 2017. ГОДИНИ 

 

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

операционих сала, од тога 8 у Општој болници Смедерево и 7 у Општој болници 

Смедеревска Паланка. У поменутим болницама операције ради укупно 64 лекара 

специјалиста, при чему 43 лекара ради у Општој болници Смедерево и 21 лекар 

специјалиста ради операције у Општој болници Смедеревска Паланка. 

У 2017. години на територији Подунавског округа урађено је укупно 6716 

операцијa (101,33% у односу на план), и представља 104.94 операција по једном лекару 

специјалисти, што је за 9% више у односу на претходну годину. Све реализоване 

операције у 2017. години су биле за осигурана лица РФЗО. 

У Општој болници Смедерево урађено је 4265 операција (97,08% у односу на 

план), што представља 99,19 операцијa по једном лекару специјалисти. Све остварене 

операције су биле за осигурана лица РФЗО. 
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У Општој болници Смедеревска Паланка урађено је 2451 операцијa (109.66% у 

односу на план), што представља 116,71 операцију по једном лекару специјалисти и све 

су биле за осигурана лица РФЗО. 

 

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

у Подунавском округу, у периоду од 2008-2017. Године 
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АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА БОЛНИЧКУ ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ НЕОНАТУСА У 2017. 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 Смедерево и 23 постеље у Општој болници Смедеревска Паланка. 

У 2017. години на нивоу Подунавског округа неонаталну заштиту користило је 

укупно 1441 новорођено дете и остварило укупно 7505 дана боравка, са просечном 

дужином боравка од 5,2 дана.  

У Општој болници Смедерево у посматраној години неонаталну заштиту 

користило је 944 новорођена детета и остварило 4941 дан боравка са просечном дужином 

боравка од 5,23 дана. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2017. години 

неонаталну заштиту користило је 497 новорођене деце и остварило 2564 дана боравка са 

просечном дужином боравка од 5,16 дана. 

На нивоу Подунавског округа, у току 2017. године, рођено је укупно 1441 дете, 

што је за 0,8% више новорођенчади у односу на претходну годину. 

У Општој болници „Свети Лука“ Смедерево у посматраној години рођено је 944 

деце, што је за 0,42% мање новорођене деце у односу на претходну годину. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2017. години рођено 

је 497 деце, што је за 3,3% више новорођене деце у односу на 2016. годину. 

 

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ПРАТИЛАЦА ЛЕЧЕНИХ ЛИЦА У 2017. 

ГОДИНИ 

 

На територији Подунавског округа, у оквиру болничке здравствене заштите, 

постоји укупно 15 постеља намењених за пратиоце лечених лица, и то 5 постеља у 

Општој болници Смедерево и 10 постеља у Општој болници „Стефан Високи” 

Смедеревска Паланка. 
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У 2017. години на нивоу Подунавског округа боравило је 888 пратилаца 

осигураних лица (123% у односу на план) и остварено је 3663 дана боравка (105,68% у 

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

била је 4,13 дана. 

У Општој болници Смедерево у 2017. години боравило је 534 пратилаца 

осигураних лица (109,65% у односу на план) и остварено је 2030 дана боравка пратилаца 

осигураних лица (98,74% у односу на план), са просечном дужином боравка од 3,8 дана. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2017. години 

боравило је 354 пратилаца осигураних лица (150,6% у односу на план) и остварено је 

1633 дана боравка пратилаца осигураних лица (115,81% у односу на план), са просечном 

дужином боравка од 4,6 дана. 

 

 

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА У ДНЕВНОЈ БОЛНИЦИ У 2017. ГОДИНИ 

 

На територији Подунавског округа организовану дневну болницу имају обе 

болнице, и то ОБ Смедерево у области педијатрије, инфективних болести, онкологије, и 

психијатрије са укупно 22 опредељене постеље, а ОБ „Стефан Високи” Смедеревска 

Паланка има организовану дневну болницу у следећим областима: гинекологије, интерне 

медицине, неурологије, офталмологије, онкологије, оториноларингологије и 

психијатрије, при чему се користи потребан број постеља постојећег постељног фонда на 

оделењима. Једино је за дневну болницу онколошких пацијената у ОБ „Стефан Високи” 

Смедеревска Паланка опредељено 5 посебних постеља. 

На нивоу округа број лечених лица у дневној болници у 2017. години износио је 

1395 (79,31% у односу на план) која су остварила 8412 дана лечења (85,57% у односу на 

план), са просечном дужином лечења од 6,03 дана. 

У Општој болници Смедерево је у 2017. години у дневној болници лечено укупно 

361 лицe (49.32%) и остварено 6898 дана лечења (86.59% у односу на план) са просечном 

дужином лечења од 19,11 дана. 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка, у дневној болници је у 

2017. години лечено укупно 1034 лицa (100,68% у односу на план) и остварено 1514 дана 

лечења (81,18% у односу на план) са просечном дужином лечења од 1,46 дана. 

 

  

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У 2017. ГОДИНИ 

 

Укупан број пацијената на територији Подунавског округа који су у оквиру 

болничке здравствене заштите у 2017. години користили терапијске и рехабилитационе 

услуге износи 11197 лица. Укупан број остварених терапијских и рехабилитационих 

услуга на нивоу посматраног округа износи 375210 (92,1% у односу на план). 

 У оквиру Опште болнице Смедерево лечено је 4622 лица и остварено је 190930 

услуга (94,14% у односу на план). 

У оквиру Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка лечено је 6575 

лица и остварено је 184280 терапијских и рехабилитационих услуга (90,07% у односу на 

план). 
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РЕНДГЕН, УЛТРАЗВУЧНА, ДОПЛЕР, СКЕНЕР И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА У 2016. 

ГОДИНИ 

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите рендген, 

ултразвучна, доплер и скенер дијагностика је пружана у обе опште болнице (ОБ 

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 Смедеревског округа у 2017. 

години, били су осигураници РФЗО. 

У 2017. години на територији Подунавског округа рендген дијагностика у оквиру 

болничке здравствене заштите је рађена на укупно 6 рендген апарата (ОБ Смедерево-3 

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

користило је укупно 38082 осигурана лица 85,1% у односу на план), од тога 

амбулантних-33844 (84,03% у односу на план) и стационарних-4238 лица (94,64% од 

планираних вредности). 

Укупан број остварених услуга рендген дијагностике на нивоу округа у оквиру 

болничке здравствене заштите износи 55902 (112,02% у односу на план), од тога 49474 за 

амбулантне (110,23% у односу на план) и 6428 за стационарне пацијенте (128,1% у 

односу на план). 

У 2017. години на територији Подунавског округа ултразвучна дијагностика у 

оквиру болничке здравствене заштите рађена је на укупно 7 ултразвучних апарата (ОБ 

Смедерево-3 апарата и ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка-4 апарата). Наведене 

услуге користило је 32635 осигураних лица (100,5% у односу на план), од тога 

амбулантних 27515 (99,26% у односу на план) и стационарних 5120 лица (107,45% у 

односу на план). 

Укупан број остварених услуга ултразвучне дијагностике на нивоу округа у 

оквиру болничке здравствене заштите износи 38694, што је на нивоу планираних 

вредности (98,40%), од тога 32569 за амбулантне (97,9% у односу на план) и 6125 за 

стационарне пацијенте (101,29% у односу на план). 

У 2017. години на територији Подунавског округа у оквиру болничке здравствене 

заштите доплер је рађен у ОБ Смедерево на 1 апарату и ОБ Смедеревска Паланка на 2 

апарата. Поменуте услуге користило је укупно 2789 лица (80,65% у односу на план), од 

тога амбулантних 2572 (148,1% у односу на план) и стационарних 217 лица (12,61% у 

односу на план). 

Укупан број остварених доплер услуга на нивоу округа, износи 3693, од тога 2698 

за амбулантна и 995 за болнички лечена лица. 

У 2017. години на територији Подунавског округа скенер дијагностика у оквиру 

болничке здравствене заштите рађена је на укупно 2 скенер апарата (ОБ Смедерево-1 

апарат и ОБ „Стефан Високи” Смедеревска Паланка-1 апарат). Наведене услуге 

користило је укупно 7519 осигураних лица (86,72% у односу на план), од тога 

амбулантних-4627 80,84% у односу на план) и стационарних-2892 лица (98,13% у односу 

на план). 

Укупан број остварених услуга скенер дијагностике на нивоу округа у оквиру 

болничке здравствене заштите износи 9173 (79,03% у односу на план), од тога 5799 за 

амбулантне (76,24% у односу на план) и 3374 за стационарне пацијенте (84,33% у односу 

на план). 

Дијагностичке услуге „Позитронске емисионе томографије – ПЕТ”, као „ПЕТ 

целог тела” са шифром 61523-00 или 510212, услуга „Церебрална позитронска емисиона 
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томографија” под шиофром 61559-00 и „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 2017. ГОДИНИ 

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите, пружено је 

1017570 здравствених услуга осигураним лицима РФЗО без физикалне медицине и 

рехабилитације (101,51% у односу на план), од тога амбулантних услуга пружено је 

517269 (102,16% у односу на план) и стационарно леченим лицима пружено је 500301 

услуга (100,84% од планираних вредности). 

У оквиру Опште болнице Смедерево у 2018. години, пружено је укупно 750834 

здравствених услуга без физикалне медицине и рехабилитације осигураним лицима, од 

тога амбулантним пацијентима пружено је 348097 услуга (103,39% у односу на план), и 

болнички леченим лицима пружено је 402737 услуга (101,09% у односу на план). 

У оквиру Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2017. години, 

пружено је укупно 266736 здравствених услуга без физикалне медицине и 

рехабилитације, од тога амбулантним пацијентима пружено је 169172 услуге (99,73% у 

односу на план), и болнички леченим лицима пружено је 97564 услуга (99,80% од 

планираних вредности). 

 

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА КРВ И ПРОДУКТЕ КРВИ У 2017. 

ГОДИНИ 

 

На нивоу Подунавског округа у 2017. години укупно је потрошено 1779155 мл 

крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања (96,68% од планираних 

вредности), и 54665 мл набавком из других установа (86,88% од планираног броја). Сви 

корисници су били осигурана лица РФЗО.  

У оквиру Опште болнице Смедерево у 2017. години укупно је потрошено 877370 

мл крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања (90,91% у односу на план), и 

10795 мл набавком из других установа, што је много више у односу на прошлу годину 

(212,71%).  

У оквиру Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2017. години 

укупно је потрошено 901785 мл крви и компонената крви из сопственог обезбеђивања 

(93,66% у односу на план), и 43870 мл набавком из других установа (84,17% од 

планираних вредности).  

 

АНАЛИЗА ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА НА УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У 2017. 

ГОДИНИ 

 

У 2017. години на нивоу Подунавског округа је 1148 лица користило права на 

уградни материјал. 

Уградни материјал је утрошен у количини од 1819 комада (90,68% у односу на 

план), са укупном вредности од 13685895 динара (105,71% у односу на план). 

У Општој болници Смедерево 2017. године лечено је 716 особа користећи 

уградни материјал, утрошена је количина од 1068 уградног материјала (120,41% у односу 

на план), са укупном вредности од 10230559 динара (94,52% у односу на план). 

У Општој болници „Стефан Високи” Смедеревска Паланка 2017. године право на 

уградни материјал су имале 432 особе, утрошено је 751 комад уградног материјала 
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(67,11% у односу на план), са укупном вредности од 3455336 динара (162,76% у односу 

на планиране вредности). 

 

САНИТЕТСКИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА РФЗО У 2017. 

ГОДИНИ 

 

На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите у 2017. 

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

лабораторијски материјал-реагенси, реагенси-хормони, реагенси-тумор маркери, општи 

санитетски и медицински материјал, остали санитетски и медицински потрошни 

материјал) потрошено је укупно 154.631.500 динара, што је за 1,6% више у односу на 

2016. годину. 

На нивоу Опште болнице Смедерево у 2017. години за санитетски и потрошни 

материјал потрошено је за осигурана лица РФЗО укупно 92.959.783 динара (100% у 

односу на план). 

На нивоу Опште болнице „Стефан Високи” Смедеревска Паланка у 2017. години 

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

61.671.717 динара (102,95% у односу на план). 

 

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА РФЗО НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ 

 

На нивоу Подунавског округа, на дан 31.12.2017. године на Листи чекања било је 

укупно 97 лицa и то у ОБ Смедерево 82, док je у ОБ „Стефан Високи” Смедеревска 

Паланка било 15 пацијената на Листи чекања. 

Највећи број лица чека на ЦТ главе и врата са и без контрастних средстава (82 

лицa),  док на уградњу имплантата у ортопедији чека 15 лица.  

Просечна дужина чекања у данима била је 142 дана у ОБ Смедерево и 165 дана у 

ОБ Смедеревска Паланка, односно 153, 5 дана на нивоу округа. 

 

ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ 

 

За потребе израде анализе оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

стационарну здравствену заштиту, податке који се односе на организациону јединицу 

палијативног збрињавања са територије Подунавског округа су ове године доставилае 

обе болнице. 

У ОБ „Свети Лука“ Смедерево, број опредељених постеља за палијативно лечење 

је 8 у којима је лечено 359 пацијената са оствареним 2371 данoм лечења. Просечај број 

дана лечења је износио 6,60, а просечна заузетост постеља 38,10%.  

У ОБ „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, број опредељених постеља за 

палијативно лечење је 9 у којима је лечено 177 пацијената са оствареним 2388 дана 

лечења. Просечан број дана лечења је износио 13,49, а просечна заузетост постеља 

72,70%.  
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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 2017. години, може се закључити: 

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

191054 становника (према Процени броја становника РЗС Србије на дан 30.06.2016. 

године), односно 185516 осигураника (према Матичној евиденцији и остваривању права 

РФЗО од 18.04.2017. године), обезбеђују: Општа болница „Свети Лука” Смедерево и 

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

округа. 

2. У 2017. години на територији Подунавског округа болнички је лечено укупно 

17752 болесникa и остварено је 146677 дана лечења са просечном дужином лежања 8,26 

дана и просечном заузетошћу постеља у процентима од 57,49%. На територији 

Подунавског округа је за 2,07% мање лечених лица у односу на претходну годину.  

3. Стопа хоспитализације за територију Подунавског округа у 2017. години износи 

92,91 болнички лечено лице на 1000 становника, и нешто је мања вредност од  претходне 

године. У посматраном периоду, од 2009. до 2017. године примећује се константни пад 

стопе хоспитализације. 

4. У оквиру болничке и поликлиничке делатности на територији Подунавског 

округа у 2017. години радило је укупно 152 лекара специјалиста и прегледано 17168 

пацијената, што на нивоу округа представља 113 пацијента по једном лекару. На нивоу 

округа остварено је укупно 352720  специјалистичких прегледа осигураних лица РФЗО, 

што представља 2320,53 специјалистичких прегледа по једном лекару специјалисти. 

5. У 2017. години, у оквиру болничке здравствене заштите, на територији 

Подунавског округа, лабораторијску дијагностику користило је укупно 235177 лицa, и 

прегледано је укупно 563747 узорака.  

6. У 2017. години на територији Подунавског округа урађено је укупно 6716 

операцијa што представља 104.94 операција по једном лекару специјалисти, што је за 9% 

више у односу на претходну годину.  

7. На нивоу Подунавског округа, у току 2017. године, рођено је укупно 1441 дете, 

што је за 0,8% више новорођенчади у односу на претходну годину. 

8. 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), помоћу 6 рендген, 7 

ултразвучна, 3 доплер и 2 скенер апарата. Магнетну резонанцу не ради ни једна поменута 

болница. 

9. У 2017. години на нивоу Подунавског округа количина утрошеног уградног 

материјала износи 1819 комада за 1148 лица. У поређењу са претходном годином, 

количина утрошеног уградног материјала je већа за 12,84%. 

10. На нивоу Подунавског округа у оквиру болничке здравствене заштите у 2017. 

години, потрошено је укупно 154.631.500 динара, што је за 1,6% више у односу на 2016. 

годину. 

11. На дан 31.12.2017. године, на нивоу Подунавског округа, на Листи чекања 

било је укупно 97 лицa. У поређењу са претходном годином, на нивоу округа број лица 

на Листи чекања је многоструко мањи. Просечна дужина чекања на нивоу Подунавског 

округа износи 153,5 дана, што је у поређењу са претходном годином краће за 4,16 дана. 

12. Подаци који се односе на рад организационе јединице палијативног 

збрињавања са територије Подунавског говоре да је број опредељених постеља за 
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палијативно лечење 17 у којима је лечено 536 пацијената са остварених 4759 дана 

лечења. Просечај број дана лечења је износио 8,9, а просечна заузетост постеља 76,7%. 

Од укупног броја остварених бо дана, сви су били опште неге. 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА 

 

Анализа планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних лица на 

стационарну здравствену заштиту на територији Подунавског округа у 2017. години, 

омогућила нам је 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 закључку ове анализе, покушају 

да исправе у циљу обезбеђивања адекватније и квалитетније здравствене заштите и 

постизање бољег здравственог стања становништва. 

За сачињавање ове Анализе, коришћене су, као и ранијих година, „База података о 

извршењима Планова рада стационарних здравствених установа у Републици Србији у 

2017. години” из Планско извештајних табела општих болница и Извештаји о 

показатељима квалитета рада. 

 Потешкоће које су пратиле овогодишњу анализу су некомпатибилност између 

појединих планско извештајних табела општих болница и Апликације анализе рада 

стационарних здравствених установа и коришћења болничке здравствене заштите, што 

захтева усклађивање поменуте базе података о извршењима планова рада болница са 

новим формама планско извештајних табела општих болница.  

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. 

 

 

 

Анализу сачинила: 

  

др Весна Живановић   

специјалиста социјалне медицине   

   

Центар за промоцију здравља, 
  

анализу, планирање, организацију   

здравствене заштите,информатику   

и биостатистику у здравству   

  Завод за јавно здравље Пожаревац 
Помоћник директора  В.Д. Директор 

Прим. др Сузана Петровић  Др Ана Јовановић 
   

 


