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Стратешки циљ 1: Привремено пресељење Одељења за плућне болести и 
Специјалистичке амбуланте за плућне болести и ТБЦ са дневном 
болницом и рушење садашњег објекта у којем се налази Одељење за 
плућне болести 

 
Стратешки циљ 2: Изградња објекта јавне намене на катастарсткој парцели 2018/1 у 

којем ће бити пресељена и смештена сва одељења хируршких грана, 
нови операциони блок, хируршка поликлиника, служба за радиологију, 
вешерница и централна стерилизација 
 

Стратешки циљ 3: Комплетна реконструкција и адаптација некадашње зграде хируршког 
блока у који ће бити пресељена и смештена сва одељења 
интернистичких грана, интернистичка поликлиника, болничка 
апотека са комором за припрему цитостатика, унапређено Одељење за 
пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, Дневна болница и 
ново оформљена јединице за мождани удар при Одељењу за анестезију, 
реаниматологију и интензивну терапију, Служба за патолошко-
анатомску дијагностику и Одељење за физикалну медицину, 
рехабилитацију и рану рехабилитацију.  
 

Стратешки циљ 4: Реконструкција и адаптација некадашње зграде интерног одељења и 
некадашње зграде специјалистичких амбуланти у сврху привођења 
другој намени као и реконструкција и адаптација управне зграде и 
осталих објеката на парцели 2018/1, рушење нелегалних објеката, 
сређивање круга болнице и инфраструктуре унутар круга 
 

Стратешки циљ 5: Пресељење комплетног Одељења за психијатрију и психијатријске 
дневне болнице као и пресељење Одељења за палијативно 
збрињавање у некадашњу зграду Интерног одељења и некадашњу 
зграду специјалистичких амбуланти  

 
Стратешки циљ 6: Комплетна реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката у 

склопу Одељења за физикалну медицину и рехабилитацију у Бездану 
 

Стратешки циљ 7: Увођење система безбедности пацијената и запослених  
 

Стратешки циљ 8: Увођење нових технологија у раду служби и одељења 
  
Стратешки циљ 9: Повећати задовољство запослених и корисника услуга 

 
Стратешки циљ 10: Перманентна интерна и екстерна комуникација 

 
Стратешки циљ 11: Обезбеђење финансијске одрживости установе 

 
Стратешки циљ 12: Занављање и унапређење медицинске опреме 

 
Стратешки циљ 13: Подизање нивоа стручности запослених кроз сталну едукацију 

 
Стратешки циљ 14: Стално повећање и унапређење квалитета рада Болнице 

 




