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150 ГОДИНА СМЕДЕРЕВСКЕ БОЛНИЦЕ

Чудна је историја града на Дунаву. Само су ретки градови настали на начин 
како је то Смедереву одредио деспот Ђурађ Бранковић. За разлику од градова 
који су постали тако што су израстали из села или других насеља, Деспот је град 
Смедерево подигао са намером да буде престоница средњовековне Србије. 

О грандиозности средњовековног Смедерева сведоче подаци да су на Деспо-
товом двору написане 24 књиге, да је сам Ђурађ, један од најобразованијих ев-
ропских владара тога времена, имао за оно време богату библиотеку, да је Кир 
Стефан Србин компоновао духовну музику, те запис да је „… попут античког по-
зоришта…” спектакуларан био дочек моштију Светог Луке које су у граду чуване 
до пада Смедерева. На двору Деспотовом стално је било лекара Италијана који 
су лечили у Смедереву. Нажалост, падом Српске средњовековне државе Смеде-
рево је изгубило значај који је до тада имало. Престонички сјај ће му вратити 
Карађорђе Петровић када Смедерево, од 1805. до 1807. године, постаје престони-
ца устаничке Србије и седиште Совјета. Походили су га Вук Караџић и Доситеј 
Обрадовић. Касније, током 19. века, Смедерево се развија уз зидине Тврђаве под 
турском влашћу као варош трговачка и изнова господска.

Тридесетих година 19. века неколико лекара је пролазило кроз Смедерево 
али се ниједан дуже време није задржао. Првог Указом постављеног окружног 
физикуса Смедерево је добило 1839. године. Био је то доктор Константин Ми-
хајловић. Дванаест година са успехом је лечио становнике Смедеревског округа, 
а онда 1852. године одлази у Пожаревац за окружног физикуса. У Смедерево не-
посредно после његовог одласка долази окружни физикус доктор Јован Валента 
за чијег је времена неколико епидемија похарало Смедерево.     

И још сви Турци не изађоше из града Смедерева а у Округу почеше припре-
ме за оснивање болнице. Шпитаљски фонд Округа смедеревског је већ прилично 
нарастао а никако се не стекоше услови да се болница оснује. Сам кнез Милош је 
инсистирао да се болнице у Србији подижу. 

Прекретница се догодила 1865. године када је под кнезом Михаилом Обре-
новићем III донет Закон у устројству болница. Током априла 1866. године Мини-
старство унутрашњих дела издаје наредбу појединим окрузима да се интензивно 
започне са оснивањем окружних болница. Министар унутрашњих дела је наре-
дио начелствима Крајинског, Пожаревачког, Смедеревског и Крушевачког округа 
„да општинску зграду или приватну кућу под кирију нађу и оснују окружне бол-
нице” док се у тим окрузима не сазидају болнице. Декретом основаше Окружну 
болницу у Смедереву 21. новембра. 1866. године. Тегобне су биле прве године 
наше болнице. Била је смештена у приватној кући на крају града, у објекту који 
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није зидан по стандардима за болнице. У првом извештају о стању здравља у 
Србији из 1879. године окружни физикус и управник Болнице др Васа Булић 
опширно је писао о стању у Болници: „Окружна болница не одговара општим 
хигијенским прописима, али се држи чисто и по могућству се све отклања, што 
би могло проузроковати штетног каквог уплива. Поред много ситнијих мана, 
најглавније су две: скученост простора, због кога управа у неприлику долази, 
кад се већи број болесника јави и што не може поделити болеснике по родовима 
болести, јер мало употребљивих соба има. Друга је мана канал у авлији, из кога 
се нечувени смрад разилази, ако се сваког дана у њега не сипа галица”.

Московски старообредници који примају свештенство обезбедили су 30.000 
рубаља у сребру за оснивање болнице од сто постеља пријатељском и братском 
српском народу пред почетак првог српско-турског рата. Формирали су „Лаза-
рет Московских старообредника који примају свештенство” у Смедереву који 
је почео са радом 6. августа 1876. године. У Лазарету се помињу и први хирурзи 
који су радили у смедеревском крају, др Марконет и др Брадељ. Кроз Лазарет је 
прошло 1200 рањеника и 200 болесника, а урађено је 136 операција. И Енглези су 
тада у Смедереву подигли санитетски шатор на пристаништу, стварајући од Сме-
дерева санитетски центар за транспорт рањеника ка Београду. Лазарет је престао 
са радом 26. новембра 1876. године када су престала ратна дејства. У складу са 
жељама донатора, комплетна болничка опрема је предата српској Влади, с тим да 
она обавезно у граду Смедереву оснује општинску болницу под именом „Болни-
ца Московских старообредника који примају свештенство”. Нажалост, до осни-
вања ове болнице није дошло.

Борба за зидање Окружне болнице у Смедереву се завршила септембра 1882. 
године, када је објављена лицитација за зидање болница у Смедереву, Пожаревцу 
и Ваљеву. Четири лицитације нису успеле и на крају се министар унутрашњих 
дела на преговорима договорио са Памингером и Бикофеном из Беча да ове три 
болнице сазидају. Памингер и Бикофен су имали препоруке Конзорцијума за са-
нитетске грађевине Фелкнер и Гродер из Беча да су поуздана и стручна преду-
зимачка фирма. Све три болнице су изграђене током 1884. године и Смедерево 
добија Окружну болницу 1885. године.

Окружна болница у Смедереву је била сазидана на месту данашње болнице 
и служила је народу Смедерева све до почетка Првог светског рата. Болница је 
била павиљонског типа са три зграде. Две зграде су биле намењене за смештај 
болесника, а трећа је била управа Болнице. У управи Болнице биле су смештене: 
соба за управника која је служила и за преглед болесника, стан за економа, ку-
хиња са собом за куварицу и перионица. Извештаји о болницама са краја 19. века 
спомињу ове болнице као једине уређене по стандардима за окружне болнице. 

На самом крају 19. века управник Болнице и окружни физикус је био др 
Лаза Димитријевић. Учествовао је као добровољац болничар у српско-турском 
рату 1876. године. После рата се уписао на Природњачки факултет у Јени. Убрзо 
је прешао на Медицински факултет у Грацу, а потом у Бечу. Вратио се у домови-
ну и ту као окружни физикус и управник болница лечио српски народ. Када је 
имао времена после напорног лекарског рада написао је књигу „Како живи наша 
народ”.  Критичари његовог дела замерали су му да је беспоштедно и бритко кри-
тиковао српску нарав а волео српску душу. Књига сведочи о пропуштеним при-
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ликама српским да се побољша живот народа. Критиковао је српску склоност ка 
претеривању и хвалоспеву, налазећи оправдање у незнању и празноверју. Не пи-
шући о златним кашикама на смедеревском средњовековном двору, он у књизи 
говори о сиромашном српском сељаку коме су гуњ и ћебе потребни да се огреје 
у дугим зимским ноћима. Његова сведочења о хигијенским приликама у којима 
српски народ живи су застрашујућа и бескомпромисна. Није се обазирао на то да 
би његова књига могла да увреди српску сујету. Његова смелост није била мала 
јер је у књизи описао да је походећи српски народ прошао од најсиромашнијих 
колиба до најуређенијих кућа и видео да једни болују од оскудице, умора и много 
рада а други од досаде и разних болештина због раскалашног живота. Са правом 
се може рећи да је др Лаза Димитријевић аутор првог српског бестселера који је у 
то давно време доживео три издања и продат је у преко 1600 примерака. Под ње-
говим утицајем је 1902. године основано Друштво за чување народног здравља 
чији је председник био Милан Јовановић Батут. Нажалост, он то није дочекао 
јер се, тек што је напунио 40 година, августа 1899. године, утопио у Дунаву код 
смедеревског кеја.

Током Првог светског рата Болница у Смедереву је била тешко оштећена и 
болесници су се лечили у импровизованом простору смедеревске гимназије, а 
одмах после рата Болница је привремено смештена у општинску судницу ста-
ру 100 година, на североистоку града тик уз циглану, готово у центру вароши.
И опет Смедерево остаје без праве болнице. Народ се лечио у привременој бол-
ници још читавих 20 година. Болница се састојала од две зграде: двоспратне, у 
којој су се налазиле болесничке собе, споредне болесничке просторије и кухиња 
и друге зграде у којој је био економат. У Болници се налазило седам болесничких 
соба, четири собе су биле намењене за мушке а три за женске болеснике. Постоја-
ло је само једно опште одељење које се звало унутрашње одељење са три собе за 
интернистичке болеснике, две за болеснике са кожно-венеричним болестима и 
две за болеснике са заразним обољењима. Болница је имала 81 болеснички кре-
вет: за унутрашње болести 53, за венеричне 24 и за заразне четири болесничка 
кревета. Народ се ретко лечио у овој болници, тако да је попуњеност Болнице 
била једва 50%. Смедерево је било најнасељенији крај у Србији, уз много сиро-
машног становништва, па се могла очекивати већа заузетост постеља. Међутим, 
технички неспремна болница, са врло лошим условима за смештај болесника, 
уз непостојање хируршког и других болничких одељења чинили су да је народ 
зазирао од лечења у њој.

Потом се нижу године у којима Смедерево добија неколико значајних здрав-
ствених објеката. Прво се у кругу старе болнице, 1928. године, отвара Дом народ-
ног здравља. Дом народног здравља је био смештен у двоспратној бараци добије-
ној од немачке као ратна одштета после Првог светског рата. Већ следеће године 
изграђена је и зграда Заразног одељења. Наменски пројектован, овај приземни 
објекат изведен је у духу школе обнове националне архитектуре (са примесама 
класицизма и необарока). По својим естетско стилским вредностима издваја се 
северозападна улична фасада са наглашеним главним улазом изнад кога је ба-
рокно стилизован фронтиспис. 

Током поратних година управник Болнице је био др Илија Мирчић. Био је 
добар и способан лекар те је 1932. године постављен за управника Опште државне 
болнице у Београду. Поред њега, у Болници су радили и др Живадин Стефановић 
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Сомборац и др Љубица Милић, чији је  супруг, др Миладин Милић, био срески 
лекар. У Болницу је 1932. године дошао др Драгош Поповић, који је именован за 
управника и шефа унутрашњег одељења. Када је 1934. године дошао др Миливоје 
Димитријевић, хирург, оформљен је хируршки одсек при унутрашњем одељењу. 
За потребе хирургије узет је у закуп један део имања пекара Мијалковића, одељење 
у дворишту, где је стало 15 постеља и посебно одељење за операциону салу.

Тих година почињу интензивни радови на изградњи нове зграде Бановин-
ске болнице у старом болничком дворишту, на рушевинама старе болнице из 
1880. године. После дугог ишчекивања, Смедерево је 1938. године добило мо-
дерно уређену болницу која је могла да потпуно задовољи потребе Смедерева и 
околине, чиме је много учињено за подизање народног здравља у подунавском 
крају. Несумњиво је да је за њено подизање и уређење највеће заслуге имао 
управник др Драгош Поповић. Нова болничка зграда имала је приземље и један 
спрат, а такође и врло лепо уређен сутерен. У приземљу, поред управе Болнице, 
било је смештено унутрашње одељење, чији је шеф био сам управник др Драгош 
Поповић. Ту су били смештени лабораторијум, апотека и рендгенолошка сала, 
у којој је био инсталиран рендген апарат. На првом спрату се налазило хирур-
шко одељење са великом операционом салом са стакленим кровом. Сала је била 
подељена у три дела: главну операциону салу, операциону салу за гинекологију 
и салу за асептичне интервенције. Шеф новоформираног одељења је био др Ми-
ливоје Димитријевић. Смедеревска болница је имала уведено централно грејање 
у сва одељења. У сутерену су две собе биле одређене за привремени смештај ду-
шевно оболелих пацијената.

Поносили су се Смедеревци новом Бановинском болницом, међутим поче-
так Другог светског рата донеће и нове недаће смедеревској болници. Рат тако-
рећи није ни почео а у Смедереву се догодила експлозија муниције у Тврђави 5. 
јуна 1941. године. Експлозија је била толико јака да се направио кратер дугачак 
50 и дубок 9 метара и притом порушила скоро цео град. Ни Бановинска болница 
није била поштеђена разарања. Стакла на прозорима су попуцала, велики ста-
клени кров над операционом салом је разорен а многе болесничке собе су потпу-
но демолиране. Подаци о страдању су различити и крећу се од неколико стотина 
до 2500 погинулих. Повређених је било много више. Иако је Болница била тешко 
оштећена, особље се одмах укључило у збрињавање рањеника.

Сви тадашњи лекари, др Миливоје Димитријевић, хирург, др Драгош Попо-
вић, интерниста, др Миладин Милић, др Милутин Влајковић, др Љубица Милић 
и др Јелена Станић Кулбахин су се одмах после експлозије окупили у Болници 
и указивали помоћ повређеним и преплашеним становницима Смедерева. У 
збрињавање рањеника укључио се и др Живадин Стефановић Сомборац који 
је у експлозији изгубио рођеног брата др Божидара Стефановића Сомборца, 
општинског лекара. Поподне су у Смедерево стигли и лекари из Пожаревца и 
Београда. Немачки авиони су избацивали санитетски материјал. У граду је заве-
ден полицијски час у 18 часова. У Смедерево су стигли санитетски брод из Бео-
града и санитетски воз из Пожаревца а рањеници су малом лађицом евакуиса-
ни у испражњено одељење Болнице у Ковину. За Београд је транспортовано 500 
рањеника, за Пожаревац 300 а у самој Болници је збринуто око 3000 рањеника.
Болница је већ децембра 1941. године обновљена и у ратним годинама коли-
ко-толико успевала да збрињава болеснике. 
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Крајем рата Врховна команда доноси одлуку да се у Смедереву формира 
Болнички центар који би служио за евакуацију рањеника из Београда. Стварање 
нових болничких капацитета било је веома тешко. Смедерево је поред великих 
оштећења приликом експлозије 1941. године још три пута бомбардовано из ва-
здуха током рата. У кратком року опремљена су четири објекта које су тада но-
силе назив болница број 1, број 2, број 3 и број 4. Постојећа болница је имала 100 
кревета и била јако оштећена. Брзо је поправљена, уграђени су сува комора и ку-
патило а број кревета је повећан на 200. Други део болнице се налазио у школи на 
Мајдану, трећи у школи код „Горње ваге” а четврти прво у згради Царинарнице, 
а затим у магацинима Монопола. Сву опрему –  кревете, чаршаве, ћебад, јасту-
ке и кухињско посуђе поклонили су грађани Смедерева и срезова подунавског, 
грочанског, ковинског и великоорашког. Кроз овај болнички центар је прошло 
близу 10.000 рањеника и болесника.

После затварања Болничког центра крајем 1945. године, Окружна болница 
наставља да ради у првобитном простору. Током педесетих и шездесетих година 
граде се нови здравствени објекти у болничком кругу. Прво је изграђена зграда 
Центра за рехабилитацију 1959. године, потом зграда АТД-а (1962), зграда По-
ликлинике (1963) и зграда Диспанзера (1968). Стара Бановинска болница, По-
ликлиника и Диспанзер су каснијим реконструкцијама спојени у једну целину. 

Болница је пролазила кроз различите форме функционисања: била је само-
стална, затим део Медицинског центра „Миливоје Стојковић Мића” и организа-
циона јединица Здравственог центра „Свети Лука” Смедерево. Марта 2011. годи-
не, одлуком Владе Републике Србије, Општа болница „Свети Лука” у Смедереву 
издвојена је из састава Здравственог центра као самостална установа.

Данас Општа болница „Свети Лука” обезбеђује секундарну здравствену 
заштиту становницима Града Смедерева и делом становницима Подунавског 
управног округа и Ковина. Према последњем попису, Смедерево има 114.436 
становника.

Општа болница се налази у центру Смедерева на површини од 2 хектара, 
а под грађевинским објектима је 17.651 m2. Централни објекат Болнице је тро-
спратна зграда у којој су смештене хируршке и интернистичке службе, гинеко-
логија и породилиште. У приземљу овог објекта налазе се стерилизација, биохе-
мијска лабораторија, патологија и микробиологија. На другом спрату се налази 
централни операциони блок са 3 операционе сале, собом за премедикацију и 
буђење и јединицом интензивног лечења са 8 кревета. Поред централног опе-
рационог блока, постоје и операциони блок ортопедије са две операционе сале, 
заједничка операциона сала очног и ушног одељења, операциона сала пластичне 
хирургије и операциона сала у породилишту. У болничком дворишту постоје по-
себни објекти у којима се налазе одељења за инфективне болести, психијатрију, 
рехабилитацију и педијатрију, радиолошку дијагностику и патологију.

Према Плану мреже здравствених установа Болница има 399 кревета. Сек-
тор за интернистичке гране има 139 кревета (интерно одељење – 69, коронарна 
јединица – 8, одељење за пнеумофтизилогију – 30, неурологија – 22, инфективно 
одељење – 10), Сектор за хируршке гране има 130 кревета (општа хирургија – 60, 
ортопедија и трауматологија – 26, урологија – 20, офталмологија – 12, ОРЛ – 12), 
Служба за  гинекологију и акушерство има 50 кревета, Служба за педијатрију  
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25, Служба за психијатрију 25 и Служба за продужено болничко лечење и негу 
30 кревета. Дневне болнице имају укупно 22 кревета (четири на онкологији, по 
три на педијатрији и инфективном одељењу и 12 у ургентно пријемном блоку).

У Болници су запослена 753 радника, 124 су лекари специјалисти, 19 кли-
нички и лекари на специјализацији, 3 фармацеути а 436 медицинске сестаре-тех-
ничари од којих 51 има високо или више образовање. У Сектору немедицинских 
служби запослен је 171 радник. 

Општа болница „Свети Лука” Смедерево је 2015. године добила трогодишњу 
акредитацију од Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Московски лазарет у згради основне школе, 1876. године
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Особље Опште болнице 1959. године

Особље Одељења за гинекологију и акушерство почетком седамдесетих година
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Колегијум главних сестара Здравственог центра

Главне сестре Медицинског центра седамдесетих година
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Главни улаз Опште болнице

Зграда Дома здравља 1998. године
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Отварање реновираних операционих сала крајем 2008. године

Хируршка операциона сала крајем деведесетих година
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37

Особље Дечијег одељења данас
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