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ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ

 Ковин и ковински крај су након Првог светског рата,

присаједињењем Војводине, постали део Краљевине Срба, Хрвата

и Словенаца 1918. године и Ковин више није био погранично

место, изгубио је сваки стратешки значај.

 Тако је у Ковину остала велика војна касарна, грађена од 1911, а

усељена и завршена 1913. године, само годину годину пре

завршетка рата.

 Од тог објекта, десетак година касније, настала је ковинска

психијатријска болница.

 16.7.1924. - званични почетак рада Болнице са идејом да у њој

бораве душевно оболела лица.



ОПШТИ ПОДАЦИ

 Болница функционише на секундарном нивоу здравствене

заштите и у Плану мреже здравствених установа са РФЗО-ом

уговара са 1.000 постеља.

 Болница се простире на 12 хектара, 17.243m2 је укупна

одрживост објеката.

 Кадровска структура: 460 запослених, од тога 47 доктора,

18 медицинских сарадника, 2 санитарно-еколошка

инжењера, 36 виших медицинских сестара/техничара, 199

медицинских сестара/техничара, 34 админ. радника, 122

техн. радника.



ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА

 Капацитет и коришћење хоспиталног третмана је 52,3%.

 Број б.о. дана је 37,07%.

 Хоспитализација форензичких пацијената на шестомесечном

нивоу је 62%.

 Дневна болница је реализовала План са 94% већ на

шестомесечном нивоу.

 Услуге, интервенције, дијагностичке процедуре су

повећане, као и лабораторијске услуге, РТГ услуге.



ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

 Крајем 2021. године Основно јавно тужилаштво Панчево је склопило Протокол о сарадњи са 

СБПБ «Ковин», којим се омогућава примена опортунитета предвиђена чл. 283 став 1 тачка 5 

Законика о кривичном поступку. О условима закљученог споразума и условима подвргавања 

одвикавању од алкохола или опојних дрога могуће је упознати се увидом у закључени 

Протокол.



КОНТИНУИРАНИ МОНИТОРИНГ 
ТЕЛА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

 Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ).

 Посета Специјалној болници Ковин обавља се редовно, на 4 

године.

 Контролишу се материјални услови, хигијена и хуманизованост 

окружења, пристанак на смештај и лечење, лечење и 

медицинска документација, психосоцијална рехабилитација, 

спутавање пацијената, запослени и услови рада, права 

пацијената и контакти.

 Извештај и препоруке о посети.



ОРГАНИЗАЦИЈА

 Управа и други органи управљања

 Психијатријска служба

 Служба других специјалистичких делатности

 Служба за правне и економско – финансијске, техничке и друге сличне послове



УПРАВА И ДРУГИ ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

 Управа болнице (директор, помоћници директора и главна сестра болнице)

 Управни одбор

 Надзорни одбор

 Стручни колегијум

 Стручни савет

 Етички одбор

 Комисија за унапређење квалитета рада

 Комисија за заштиту од болничких инфекција



ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА

Болничка одељења интензивног и полуинтензивног третмана:

• Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – мушко

• Одељење за форензичку психијатрију

• Одељење за интензивни третман психотичних поремећаја – женско

• Одељење за непсихотичне поремећаје и гранична стања

• Одељење за лечење алкохолизма

• Одељење психогеријатрије – интензивни и полуинтензивни третман - мушко



Одељења за продужени психијатријски третман:

• Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко I

• Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко II

• Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – женско

• Психосоциорехабилитационо одељење

• Одсек за централно - психосоцијану, радну и физикалну рехабилитацију

• Кабинет за социјални рад

• Кабинет за психологију

ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА



Одељења за психогеријатрију и друга психоорганска стања:

• Одељење за продужени третман психогеријатрије

• Одсек за продужени третман деменција

• Одељење за неурологију и друга психоорганска стања

• Одсек за продужени третман психоорганских стања

• Одељење за лечење психоорганских синдрома услед телесних и других болести

Дневна болница

ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА



СЛУЖБА ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ 
ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за дијагностику, специјалистичку и консултативну делатност

• Тријажно – пријемни одсек

• Кабинет за интернистичке болести

• Кабинет за неурофизиологију, радиологију и дијагностику

• Болничка апотека

• Болничка лабораторија

• Кабинет за санитарно-еколошки надзор



СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО –
ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ 

ПОСЛОВЕ

Одељење за економско-финансијске послове

Одељење за техничке и друге сличне послове

Одсек за опште, правне и кадровске послове

Одељење послова безбедности, здравља на раду и заштите од пожара



МИСИЈА

Специјална болница за психијатријске болести ,,Ковин“ у Ковину, са својих деведесет и

осам година постојања чини део укупног здравственог система Републике Србије и

организовања свеобухватне здравствене заштите из области психијатрије и неурологије.

Болница функционише на секундарном нивоу здравствене заштите и пружа савремене

медицинске услуге прилагођене потребама појединца.

Специјална болница раним откривањем и адекватном терапијом психијатријских и

неуролошких обољења јача здравствени потенцијал пацијената, побољшава њихов квалитет

живота и чланова њихових породица и доприноси побољшању менталног здравља

заједнице.



ВИЗИЈА

Визија установе је пружање квалитетне здравствене заштите у складу са акредитованим

стандардима, која ће гарантовати најбољи исход лечења пацијената и безбедну

здравствену заштиту.

Дугорочни циљ установе је примена савремених метода лечења чиме би постала водећи

центар у региону за дијагностику и лечење пацијената.

Пружањем здравствене заштите у складу са високим стандардима квалитета Специјална

болница ће бити препозната у заједници као место сигурности психијатријских и

неуролошких пацијената. Запослени у Специјалној болници ће бити здравствени радници од

поверења пацијената, смањујући осећај одбачености од друштва и породице.



Адекватним здравствено-васпитним радом и здравствено-промотивним радом Специјална

болница ће омогућити пацијентима да јачају одговорност за сопствено здравље негујући

здраве стилове живота уз смањење ризичног понашања по здравље.

Такође, циљ установе је да у наредном периоду буде водећа у региону у области

неурологије, у домену дијагностике и лечењу неуролошких обољења.

Изазов представља и реализација инфраструктурних пројеката са циљем да се приближимо

европским стандардима.

ВИЗИЈА



СТРАТЕШКИ ПЛАН

• Описује пут и поступак како да од онога што јесмо дођемо до онога

што желимо да будемо.

• Планом желимо да испланирамо своју будућност реалистички, са

јасно дефинисаним и мерљивим циљевима



СТРАТЕШКИ ПЛАН
ВОДЕЋИ ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

• Пружање врхунске и најквалитетније услуге корисницима,

• Промоција и очување психичког здравља,

• Унапређење квалитета рада у области пружања услуга из области 

менталног здравља,

• Свеобухватно дијагностичко-терапијско и социоекономско 

сагледавање кроз персонализовани приступ сваком кориснику

• Тимски рад



ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

• Акредитација СБПБ „Ковин“

• Континуирана едукација запослених и усвајање нових професионалних 

вештина

• Санација постојећих и изградња нових објеката

• Отварање Центра за ментално здравље и формирање Службе за патронажу

• Континуирана имплементација информационих технологија



ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

• У току су грађевински радови на адаптацији и опремању ЦЗМЗ у Панчеву, који је 
организациона јединица ковинске болнице.

• Укупна вредност радова 10.900.210,80 динара.



ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

• Центар се бави лечењем у заједници кроз дефинисане планове и програме, а циљ је 
задржавање лица са менталним сметњама у породичној и социјалној средини, што ближе 
њиховој кући.



СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

• Побољшање пружања здравствене заштите из области менталног здравља

• Побољшано поштовање људских права и права пацијената уз осврт на

смањење рестриктивних мера у збрињавању

• Повећање броја пријема

• Смањење расходованих лекова



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ
Адаптација зграде

Пријемно-тријажни одсеке, Дневне болнице, Одељења за непсихотичне 
поремећаје и гранична стања

• Замена кровног покривача. Вредност радова: 7.810.408,89 динара
Замена комплетне столарије. Вредност радова: 8.619.276,00 динара

ПРЕ ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ
Адаптација зграде

Одељења за интензивни третман психотичних поремећаја - мушко и Одељења за 
продужени третман психотичних поремећаја – мушко I.

• Обнова фасаде најстарије зграде болнице. 
Вредност радова: 13.254.040,57 динара.

ПРЕ

ПРЕ

ПОСЛЕ
ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ
Адаптација зграде

Одељења за интензивни третман психотичних поремећаја - мушко и Одељења за 
продужени третман психотичних поремећаја – мушко I.

• Замена комплетног кровног покривача
• Вредност радова: 8.772.121,84 динара

ПРЕ ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

Адаптација зграде
Одељења за интензивни третман психотичних поремећаја - мушко

• Одељење је окречено
• Постављене су нове плочице
• Замењена су улазна врата

ПРЕ
ПРЕ

ПРЕ

ПОСЛЕ
ПОСЛЕ ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

Реновирање Одељења за непсихотичне поремећаје и гранична стања

• Реновирање приземља. Вредност радова: 3.652.026,18 динара
• Реновирање спрата. Вредност радова: 4.236.132,60 динара

ПРЕ ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

Реновирање Одељења за непсихотичне поремећаје и гранична стања

• Реновирање приземља. Вредност радова: 3.652.026,18 динара
• Реновирање спрата. Вредност радова: 4.236.132,60 динара
• Замена комплетне столарије. Вредност радова: 8.619.276,00 динара

ПРЕ ПРЕПОСЛЕ ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

Апотека

• Вредност радова (апотека и лабораторија): 3.652.026,18 динара динара
• Полице по мери (апотека и лабораторија):  780.589,91 динара
• Унутрашње опремање апотеке: 499.620,00 динара

ПРЕ

ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

Апотека

ПРЕ ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

Лабораторија
• Вредност радова (апотека и лабораторија): 3.652.026,18 динара динара
• Унутрашње опремање (апотека и лабораторија):  780.589,91 динара

ПРЕ

ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

У згради вешераја извршена су улагања у износу од 1.300.000,00 динара (адаптација објекта, 

кречење, нове електроинсталације). Купљена је и машина за прање и за сушење веша.

Вешерај

ПРЕ ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

• Извршена је адаптација болничке библиотеке, која чува 8.160 књига.

Библиотека

ПРЕ ПОСЛЕ



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

Ново возило за превоз особа са инвалидитетом
• У склопу Пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“ 

Министарства здравља, СБПБ „Ковин“ додељено је савремено путничко возило 
за превоз пацијената са хендикепом.

• Вредност новог возила је 4.697.531,12 динара.



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
НОВА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Пацијент-монитори
(8 комада)

Ултразвучни колор 
доплер апарат

ЕКГ апарати
(7 комада)



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
НОВА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Два лабораторијска микроскопа Лабораторијска 
центрифуга



РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
НОВА СРЕДСТВА

80 механичких 
болничких кревета

80 ноћних ормарића



ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ БОЛНИЧКОГ ПАРКА

• Реновиран је летњиковац за дружење пацијената у природном амбијенту и 
формирана мала галерија њихових радова, а читав простор је додатно 
озелењен и освежен је мобилијар.



ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

• Обележавање Светског дана менталног здравља – Фестивал менталног здравља;
• Обележавање Светског дана здравља;
• Обележавање Националног дана против дуванског дима;
• Обележавање Светског дана превенције самоубиства;
• Продајна изложба ручних радова пацијената;
• Традиционална манифестација ,,Колач за болесника»;
• Саветовалиште за младе ,,Моје место’’
• Трибина Изађи из насиља“



РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

• Пројекат за основне потребе становништва 
(ПОПОС): 
78,160 евра донације Владе Јапана за набавку 
амбулантног санитетског возила и медицинских 
кревета.

• Хуманитарна организација Lifeline Чикаго, ЊКВ 
принцеза Катарина

• Пројекат ,,Societes 2’’: 
Дијалог и заговарање за ментално здравље у 
сарадњи са организацијом Caritas Србије

• Пројекат ,,Саветовалиште за младе’’

• ,Покрет за борбу против депресије ,,Несаломиви’’



ПРОГРАМИ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

• Психијатријско-психолошка подршка;

• Саветовалиште за треће доба;

• Саветовалиште за подршку жртвама 
насиља;

• Саветовалиште за перинаталну 
психијатрију;

• Саветовалиште за болести зависности;



КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

• Спроводи се кроз активно учешће запослених на домаћим и међународним симпозијумима и 
конгресима.



Хвала на пажњи.


