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Министар Лончар обишао Општу болницу „Студеница“ и Дом здравља Краљево 
 

Уочи предстојећег преузимања надлежности Републике над домовима 
здравља, министар здравља Златибор Лончар је уз пратњу градоначелника града 
Краљева др Предрага Терзића, начелника Рашког округа Небојше Симовића, 
директора Зорана Мрвића и директорке Мирјане Крчевинац, посетио Општу 
болницу „Студеница“ и Дом здравља Краљево. 

Лончар је најпре детаљно упознат са функционисањем и организацијом 
рада, као и потребама здравствених установа. 
 „Домови здравља прелазе у надлежност Министарства здравља са локалне 
смаоуправе од 1. јануара и до тада желим да имам комплетну слику и да видим 
шта је то шта ми треба да урадимо. Није ретка ситуација да имамо у истом 
дворишту Дома здравља и Општу болницу, јер они и чине један нераскидив део, 
али имате и ситуације где ове институције не комуницирају једне са другима, а 
држава то себи не може да допусти јер то тако не може да функционише“, изјавио 
је Лончар, па додао: 

„Циљ нам је да пацијенти што мање одлазе у друге средине тј. да највише 
ствари могу да заврше у најближој установи, у средини у којој живе. Осим што 
ћемо променити оснивача, суштински све остаје исто, с тим што ћемо неке ствари 
унапредити.“ 

Како је истакао министар, циљ посете је и разговор са запосленима како би 
се видело шта недостаје и како би, у предстојећем периоду, тај проблем био 
решен, па додао да ће до краја године бити омогућено запослење још двоје 
специјалиста у Медицини рада где тренутно ради само један, као и да ће бити 
обезбеђено још неопходних апарата за Општу болницу.  

Лончар је обишао и Одељак стерелизације, за који је истакао да ретко која 
болница у Србији има, додајући да је за све ово тешко пронаћи новац и да се по 
томе разликују добре установе од лоших, па нагласио да локална самоуправа 
треба да помогне увек када је у могућности. Он је апеловао на запослене да 
наставе да се унапређују и тиме обезбеде боље услове рада, како за њих, тако и 
за пацијенте. 
 Директор Опште болнице „Студеница“ Зоран Мрвић истакао је да ће сада 
бити побољшан кадровски део, као и да ће овим спајањем бити побољшан 
квалитета организације, а опет све то на корист самих пацијената. 

„Повећаћемо број хигијеничара, иако је разуђеност рада велика. Бенефит је 
што ће сви лекари из Дома здравља моћи да се јављају на конкурсе за 
специјализацију у Општој болници, што до сада нису могли, јер су правно били 
спречени, а тиме смо губили фантастичан кадар јер има толико квалитетних 
лекара који раде у Дому здравља, а имали смо места само за три 
специјализације“, истакао је Мрвић. 
 
 


