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Република Србија 

Општа болница „Свети Лука“ Смедерево 

Број: 355/2014-1 

Датум: 05.02.2015.год. 

С м е д е р е в о 

 

На основу члана 39. и 40. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр.120/2004, 54/2007,  104/2009 и 36/2010) и Упутства 

за објављивање информатора о раду државног органа, донетог од стране Повереника за 

информације од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр.57/2005), в.д.директора Опште 

болнице „Свети Лука“ Смедерево донео је  

  

И Н Ф О Р М А Т О Р 

О РАДУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО 

 

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 

Овим информатором ближе се одређују садржина, обим, као и поступак за 

остваривање права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног 

значаја у Општој болници „Свети Лука“ Смедерево (у даљем тексту: Општа болница). 

      Општа болница  „Свети Лука“ Смедерево са седиштем у Смедереву, на адреси, Ул. 

Кнез Михаилова бр.51, обавља специјалистичко-консултативну и стационарну 

здравствену делатност на секундарном нивоу, на подручју Подунавског управног 

округа, у складу са Статутом. 

  

2. МИСИЈА И ВИЗИЈА 

Визија 

„Ми смо ту да пружимо благовремене и квалитетне здравствене услуге секундарног 

нивоа здравствене заштите, у складу са савременим принципима медицинске науке, да 

бринемо о здрављу пацијената, уз посвећеност нашег особља и рационално коришћење 

ресурса. 

Ми поштујемо права пацијената и градимо радно окружење у којем је свака особа и 

идеја цењена и вреднована.“ 
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Мисија 

„Наша визија да болеснима пружимо што виши стандард здравствених услуга,  уз 

максималну посвећеност и хуманост особља, прихватајући научно доказане иновације у 

медицини. 

Приоритет ће нам бити стално стручно усавршавање свих запослених, који ће уз 

савремену опрему омогућити пружање квалитетне и ефикасне здравствене заштите. 

Не само да ћемо све своје снаге и ресурсе ставити у службу очувања и унапређења 

здравља корисника наших услуга, већ ћемо бити  база за стручно усавршавање 

здравствених радника, од којих очекујемо да наставе и унапреде нашу мисију.“ 

 

3. ДЕЛАТНОСТ 

Општа болница обавља стационарну и специјалистичко-консултативну 

делатност из следећих грана медицине: интерне медицине, пнеумофтизиологије, 

инфектологије, педијатрије, неурологије, психијатрије, опште хирургије, ортопедске 

хирургије и трауматологије, анестезиологије и реаниматологије, урологије, 

гинекологије и акушерства, оториноларингологије, офталмологије, 

дерматовенерологије, физикалне медицине и рехабилитације, радиологије, медицинске 

биохемије, микробиологије, патологије, ургентне медицине, трансфузијске медицине, 

као и фармацеутску здравствену делатност. 

Преко Дома здравља Смедерево обезбеђује санитетски превоз за упућивање 

пацијената на терцијарни ниво. 

Општа болница обавља образовну делатност, у складу са законом. 

Општа болница организује, односно обезбеђује мере за одлагање, уништавање и 

транспорт медицинског отпада, у складу са законом. 

4. ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЛОГО 

Општа болница има печат и штамбиљ. 

Општа болница има заштитни знак – лого. 

5. РАДНО ВРЕМЕ 

Одлуком о распореду, почетку и завршетку радног времена запослених у 

Општој болници, регулисана је непрекидна 24-часовна здравствена заштита коју пружа 

Општа болница у свом одељенском делу.  
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Прековремени рад (укључујући дежурство и приправност), уводе се одлуком 

директора у складу са законом и Посебним колективним уговором. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, у Општој болници 

образоване су следеће организационе јединице: 

У Општој болници данас функционишу организационе јединице – сектори и 

службе, а у оквиру њих одељења, одсеци и кабинети и то: 

 Организациона шема Опште болнице 

 

 

1. МЕНАЏМЕНТ ТИМ 

 

 

2. СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ  

 

2.1. Интерно одељење 

2.1.1. Одсек за кардиологију са коронарном јединицом  

2.1.2. Одсек за хемодијализу 

2.1.3. Кабинет за гастроентерологију и гастроентеролошку дијагностику 

  

2.2. Одељење за пнеумофтизиологију 

  

2.3. Одељење за неурологију 

2.3.1. Кабинет за неуролошку дијагностику 

  

2.4. Одељење за инфективне болести 

 

 

3. СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ  

 

3.1. Одељење за општу хирургију 

3.1.1. Одсек операциони блок (хируршке сале и централна стерилизација) 

3.1.2. Одсек за полуинтензивну негу и преоперативну припрему 

3.1.3. Одсек за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију 

 

3.2. Одељење за ортопедију са трауматологијом 

 

3.3. Одељење за урологију 

 

3.4. Одељење за оториноларингологију 

 

  

3.5.         Одељење за офталмологију 
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4.       СЛУЖБА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО 

 

4.1. Одсек за гинекологију 

  

4.2. Одсек - породилиште  

  

4.3. Одељење за неонатологију 

 

 

5. СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ 

 

 

6. СЛУЖБА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 

 

 

7. СЛУЖБА ЗА ПРОДУЖЕНО БОЛНИЧКО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ 

 

7.1. Одсек за хоспитални хемиотерапијски приступ 

7.2. Одсек за продужену негу и лечење 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА   

 

8.1         О.Ј. за збрињавање хитних стања 

 

8.2. О.Ј. специјалистичко-консултативни прегледи 

8.2.1. Одсек за плућне болести и ТБЦ 

8.2.2. Одељење специјалистичких амбуланти 

8.2.2.1. Интернистичка амбуланта 

8.2.2.2. Хируршка амбуланта 

8.2.2.3. Уролошка амбуланта 

8.2.2.4. Ортопедска амбуланта 

8.2.2.5. Офталмолошка амбуланта 

8.2.2.6. Кабинет за ортооптику 

8.2.2.7. ОРЛ амбуланта 

8.2.2.8. Анестезиолошка амбуланта 

8.2.2.9. Неуролошка амбуланта 

8.2.2.10. Психијатријска амбуланта 

8.2.2.11.  Амбуланта за кожно-венеричне болести 

8.2.2.12.  Пријемно – административна амбуланта 

 

  

8.3. О.Ј. анестезија са реаниматологијом 

8.3.1. Интензивна терапија и нега - одсек 

 

8.4. О.Ј. дневне болнице за дијагностичке и терапијске процедуре 

8.4.1. Дневна болница за хирургију – једнодневна хирургија 

8.4.2. Дневна болница за психијатрију 
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8.4.3. Дневна болница за онкологију 

  

8.5. О.Ј. за физикалну медицину и рехабилитацију 

 

8.6. О.Ј. за лабораторијску, имунолошку, патолошку и микробиолошку дијагностику 

8.6.1. Одељење за биохемијску лабораторијску дијагностику 

8.6.2. Одељење за микробиолошку дијагностику 

8.6.3. Кабинет за имунолошку дијагностику 

8.6.4. Кабинет за патолошку дијагностику 

  

8.7. О.Ј. за ултразвучну и радиолошку дијагностику 

8.7.1. Кабинет за ултразвук 

8.7.2. Кабинет за СТ дијагностику 

  

8.8. О.Ј. за снабдевање крвљу и крвним продуктима 

  

8.9. О.Ј.  за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека) 

 

  

9. СЕКТОР ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ И КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ 

9. 1. Одељење за опште, правне и послове односа са јавношћу 

9.1.2. Кабинет за едукацију и статистику 

 

  

9.2. Одељење за економско-финансијске послове 

9.2.1 Одсек за књиговодство  

  

9.3. Одељење за јавне набавке, комерцијалне послове  и магацинско пословање 

9.3.1. Одсек за јавне набавке и комерцијалне послове 

9.3.2. Одсек за магацинско пословање 

 

 

9.4. Одељење за информационе технологије, електронско  фактурисање и планско-

аналитичке послове 

 

9.5. Служба за техничке послове 

9.5.1. Одељење за епидемиолошки надзор, ДДД послове, хигијену,  инфективни и 

други отпад и прање и пеглање рубља 

9.5.2. Одсек за хигијеничарке 

 

 

9.6. Одељење за техничке послове 

9.6.1. Одсек за ППЗ, одбрану и физичко-техничко обезбеђење  

9.6.2. Сервис за исхрану болесника 

9.6.3. Одсек возног парка 

 

  

10. СЛУЖБА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛОРА 
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7. БРОЈ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ ЛИЦА И БРОЈ ДАНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ У 

2014.ГОД. 

У току 2014. године број хоспитализованих лица у  Општој болници укупно је 

износио  10375. Број дана хоспитализације износио је 40581.  

 

8. МЕНАЏМЕНТ ТИМ:   

 

- в.д.директор Опште болнице – прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић, 

спец.опште хирургије 

- помоћник директора за медицинске послове – др Жељко Смиљанић, 

спец.анестезије са ренаиматологијом 

- помоћник директора за немедицинске послове – Светлана Стојковић-Томић, 

дипл.правник са положеним правосудним испитом 

- главна мед.сестра Опште болнице - Ивана Спасић, струковна мед.сестра  

 

9. ОРГАНИ  

Директор: 

В.д.директора обавља своју дужност у складу са надлежношћу утврђеном 

одредбама чл.22 Статута. 

Управни одбор: 

Вера Алексић, - као председавајућа седницама упраавног одбора, у складу са 

пословником. 

Управни одбор је орган управљања Опште болнице и обавља послове у складу 

са одредбама чл.25. Статута. 

 

Надзорни одбор: 

Нада Кокот – председник надзорног одбора. 
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Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем Опште болнице, у 

складу са одредбама чл.29. Статута. 

Стручни савет: 

 Стручни савет је саветодавно тело директора и управног одбора и обавља 

послове у складу са одредбама чл.34. Статута. 

прим. др Весна Јовић-Јевтић, спец.пенумофтизиологије – председник стручног 

савета. 

Етички одбор: 

 Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене 

заштите на начелима професионалне етике и обавља послове у складу са одредбама 

чл.37. Статута. 

 др Влајко Стојчић, спец.гинекологије и акушерства – председник етичког 

одбора. 

Комисија за унапређење квалитета рада: 

 Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном 

унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Општој болници, у 

складу са законом. 

 др Ивана Мартиновић, спец.педијатрије, субспец.кардиологије – председник 

комисије за унапређење квалитета рада 

 

Стручни колегијум: 

 Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне 

ставове. 

 Седницама стручног колегијума председава в.д.директор у складу са 

пословником. 
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10. ПОДАЦИ О ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ: 

Извор буџета за текућу годину представљају средства по Уговору о пружању 

и финансирању здравствене заштите, закљученим са Републичким заводом за 

здравствено осигурање – Филијалом у  Смедереву, и сопствена средства остварена 

пословањем Опште болнице, остварена у складу са законом. 

  

11. ПОДАЦИ О ИМОВИНИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ: 

Имовину Опште болнице чини право коришћења, управљања и располагања 

имовином у државној својини која се односе на покретне и непокретне ствари, новчана 

средства и хартије од вредности, као и друга имовинска права. 

 

12. ОПШТА АКТА: 

- Статут Опште болнице Смедерево 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

- Стратешки план са мисијом и визијом 

- Информатор о раду 

- Годишњи оперативни план рада 

- Акт о процени ризика радних места 

- Правилник о безбедности и заштити здравља на раду 

- План интегритета 

- Правилник о болничким инфекцијама 

- Правилник о кућном реду 

- Етички кодекс 

- Водич за запослене 

- Правилник о буџетском рачуноводству 

- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 
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-  Правилник о канцеларијском пословању 

- Правилник о процедури и критеријумима за пријем у радни однос 

- Правилник о стручном усавршавању запослених 

-  и др. акта која се доносе у складу са законом 

 

 

13. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА: 

Општа болница  је дужна да заинтересованом лицу омогући увид, или изда 

копију документа који садржи информацију од јавног значаја, уколико је поседује или 

му је иначе доступна, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да 

зна. 

Увид у документ је бесплатан. 

Копија документа издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних 

трошкова израде копије, у складу са одлуком директора. 

Општа болница неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако би тиме: 

 угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 

 угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење 

за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење 

пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер 

поступање и правично суђење; 

 озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или 

међународне односе; 

 битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, 

или битно отежао остварење оправданих економских интереса; 

 учинио доступним информацију или документ за који је прописима или 

службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, 

пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због 

чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе 

заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији. 
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Општа болница неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако тражилац злоупотребљава права на приступ 

информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се 

понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи 

превелики број информација. 

Општа болница неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако би тиме повредио право на приватност, право на 

углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим: 

 ако је лице на то пристало 

 ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација 

важна, с обзиром на функцију коју то лице врши 

 ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 

животом, дало повода за тражење информације. 

Општа болница не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и 

доступна у земљи или на интернету. 

  

Поступак за подношење захтева за остваривање права на приступ информацијама 

од јавног значаја: 

Тражилац подноси писани захтев Општој болници  за остваривање права на 

приступ информацијама од јавног значаја. 

Захтев мора садржати назив Опште болнице, име, презиме и адресу тражиоца, 

као и што прецизнији опис информације која се тражи. 

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације. 

Тражилац не мора навести разлоге за захтев. 

  Ако захтев не садржи све потребне податке, односно ако захтев није уредан, 

овлашћено лице Опште болнице дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те 

недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. 
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Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 

дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може 

поступати,  Општа болница ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Приступ информацијама Општа болница је дужна је да омогући и на основу 

усменог захтева тражиоца који се саопштава на записнику, при чему се такав захтев 

уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. 

  

Одлучивање по захтеву: 

Општа болница је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид 

документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију. 

Захтев се решава у року од 48 сати од пријема, уколико се ради о информацији 

од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, угрожавање или заштиту 

здравља становништва и животне средине. 

Уколико Општа болница није из оправданих разлога у могућности да захтев 

реши у датим роковима, дужна је да о томе обавести тражиоца и одреди накнадни рок 

који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева. 

Општа болница  сачињава службену белешку уколико удовољи захтеву. 

Општа болница доноси решење са образложењем и упутом на правно средство, 

уколико одбије захтев у целини или делимично. 

   

Начин и место чувања носача информација: 

Носачи информација у Општој болници чувају се у архиви и електронској бази 

података. 

  

Врсте информација које Општа болница поседује: 

Врсте информација које Општа болница поседује су: закони и други позитивни 

прописи који регулишу област здравствене заштите и здравственог осигурања, општи 

акти, записници са седница Управног и Надзорног одбора и стручних органа, комисија, 

записници, извештаји о унутрашњој провери квалитета стручног рада, дописи 
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државних органа, документација везана за судске спорове, кадровска документација, 

појединачни правни акти, уговори и др. 

Увид у записнике са седница Управног и Надзорног одбора, као и издавање 

копија истих неће бити омогућено у случају да су седнице биле затворене за јавност, 

сходно Пословнику о раду Управног и Надзорног одбора Опште болнице. 

  

14. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

За поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у 

Општој болници је овлашћена Светлана Стојковић-Томић, дипл.правник са положеним 

правосудним испитом, помоћник директора  сектора за немедицинске, ПР послове и 

едукацију. 

   

   

 в.д.директора Опште болнице „Свети 

Лука“ Смедерево 

 

прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић 

 


