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ОКРУЖНИ ШПИТАЉ У ЈАГОДИНИ 

Прва јагодинска Болница из 1867. Године 
 

     У време владе кнеза Милоша (1815-1839) деловала је 
комисија под именом „Главно саветовање“, састављена 
од чланова Државног савета, на чији је предлог 1837. 
године Народна скупштина основала „Школски и 
шпитаљски (болнички) фонд“, са циљем да брину о 
отварању здравствених и просветних установа. Средства 
су прикупљана наметима од плата члановника и од 
прилога грађана, ради чега је у сваком храму установљен 
посебан тас, али су слабо пристизала, јер је народ већ био 
оптерећен многим дажбинама, па су школе отваране 
махом у већим варошима, а болнице у седиштима округа. 

 
ОПШТИНСКА БОЛНИЦА У ЈАГОДИНИ 1852. год. 

 
     Према распису Министарства унутрашњих дела од 08. 
марта 1852. године окружни начелници су добили  
задужења да – уз помоћ окружних физикуса и 
општинских одбора – нађу подесну зграду са најмање две 
одаје и кухињом, опреме је нужним инвентаром и отворе 
болницу. 
     Оснивањем Болнице у Јагодини је руководио 
председник Првостепеног суда Стеван Стевановић, са 
писарем Александром Јаковљевићем и уз неслужбену 
помоћ групе добротвора. Прилозима варошких еснафа је 
прикупљен 3.761 грош, те је узета под закуп омања 
зграда и опремљено 6 кревета. 
     Болница је отворена крајем лета 1852. године. 
     У марту 1858. године у штампи је објављена вест да је 
купљена нова зграда за Болницу и да се у њој окупило 
неколико болесника, али је и даље радила без стручне 
неге и поузданих прихода. 
     Почетком 1860. године окружни физикус др 
Спиридон Јефтимијадес наводи у извештају да у 
вароши „шпитаља готово нема, само што општина 
приватно држи једну кућицу на крај вароши близу 
гробља, у којој се неки сакати налазе“, а у октобру исте 
године новопостављени физикус др Младен Јанковић 
пише властима да „општинску Болницу“ није нико 
посетио током целог месеца. По његовом извештају са 
почетка наредне године, Болница је била у рђавом стању, 
без опреме и стручне неге, па је више личила на 
убожиште за богаље и немоћне појединце без старатеља, 
него на здравствену установу. 
     Законом о болницама из 1865. године окружни 
физикуси су именовани и за управнике болнице у својим 
окрузима, али нема помена да је неко ову дужност 
обављао у јагодинској Болници. Пре ће бити да је то 
чинио неко од општинских лекара: др Панта Поповић 
(1852), др Габриел Габрић и др Леополд Леви (1869), 
др Љубомир Плесничар (1872) и други, о којима, 
такође, нема много података. 

 
ОКРУЖНА БОЛНИЦА У ЈАГОДИНИ 1867. год. 

 
     Окружна болница у Јагодини је основана 01. 
новембра 1867. године, а њен оснивач је био окружни 
физикус др Милосав Павловић, иначе, први школовани 
лекар из овог краја. 
     Болница је отворена у кући Аврама Петронијевића, 
грађеној 1833. године, која је узета у закуп од његовог 
наследника из Београда. Налазила се на крају данашње 
улице Косте Абрашевића (тада Болничке улице), 
преко пута Старе цркве. 
     Двориште ка улици је било ограђено зидом од цигала, 
филаретама коцкастог пресека, обојеним националним 
бојама (црвено, плаво, бело). Колски улаз је био слично 
урађен и имао је лучни надвратник са натписом – 
Окружни шпитаљ. Капија је била од храстових дасака и 
затварала се резом и старинским катанцем. Поред ње је 
био пешачки улаз са капијом од храстовине и масовном 
кваком од кованог гвожђа. У позађу је двориште било 
ограђено плотом  укусно укројених тараба, са капијицом 
према реци Белици. Зграда је зидана од чврстог 
материјала. Имала је прост и покривен доксат, са 
дрвеном таваницом украшеном резбареним мотивима у 
виду звезда. Одаје су биле окречене природним кречом, а 
под патосан чамовим даскама. 
Средином зграде се пружао дуг и светао ходник 
(„фоцимер“ сала), који је коришћен као чекаоница. У две 
велике собе до улице – мушку и женску – смештено је 
одељење за унутрашње болести, свако са по 12 лежаја, са 
гвозедним креветима, сламарицама, јастучницама 
напуњеним кукурузном шашом, платненим чаршавима и 
црним ћебићима. Оболели су по пријему добијали 
болничко рубље. 
     У четири мање одаје биле су смештене: канцеларија 
управника, ординација за преглед болесника, 
превијалиште са апотеком и економат, а у дну ходника се 
налазио санитарни објекат са две кабине, уређен на 
„енглески“ начин. 
     Крај главне зграде су се налазиле три мање од лаког 
материјала (долми), које су служиле као: породилиште и 
дечје одељење, одељење за умоболне и одељење за 
инфективне и венеричне болести. Уз њих је била и 
мртвачница, у којој се вршио судско – полицијски 
преглед покојника. 
     У спојеном низу дворишних зграда налазиле су се: 
кухиња, вешерница, магацин за храну и остава за 
болнички инвентар. 
 
У наредном броју:  
Биографија др Милосава Павловића 
 

Марјан Деспотовић, в. з. статистичар 
Опште болнице Јагодина 

 
 

ВРЕМЕПЛОВ ЗДРАВСТВА У ЈАГОДИНИ  7.           
 

 

ФЕЉТОН 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

          

 

 
      

 
 
 
 
 

       
 
 
 
     На основу аплицираног пројекта од стране 
Опште болнице Јагодина , Министарство 
здравља Републике Србије обезбедило је 
средства у укупном износу од 4 400 000 динара 
за куповину УЛТРАЗВУКА И ПОРОЂАЈНОГ 
КРЕВЕТА , за потребе Одељења ултразвучне 
дијагностике и Службе за гинекологију и 
акушерство Опште болнице у Јагодини. 
        
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                     Д.Поповић 
 

 

НОВО У ОБ ЈАГОДИНА 
 
 

 
 

  

УЛТРАЗВУК , ПОРОЂАЈНИ КРЕВЕТ ... 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Лекарска комора Србије ( ЛКС ) је независна, 
еснафска организација, основана по Закону о 
коморама Здравствених радника, у којој је 
чланство  обавезно, а независност јој је 
гарантована самофинансирањем. 
   ЛКС има јавна овлашћења, поверене послове 
који се односе на вођење именика свих лекара, 
давање лиценце – дозволе за рад, њено 
обнављање и одузимање, доношење Кодекса 
професионалне етике и формирање судова 
части. 
   По први пут је у Србији основана 1901.године 
и радила је до 1945. када је укинута декретом 
комунистичког режима. Њен рад је обновљен 
децембра месеца 2006.године. 
   До сада је Лекарска комора Србије обавила 
сва јавна овлашћења и постала један 
од значајних stakeholdera у здравственом 
систему Србије. Око 31 000 лекара добило 
је лиценце за рад. Данас у Србији лекари не 
могу радити без лиценце. 
 

МИСИЈА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 
  Лекарска комора Србије је еснафска 
организација која штити лекарску струку, част 
и углед лекара и лекарске професије у целини, а 
истовремено активно ради на 
повратку поверења корисника и јавности у 
лекаре. 
 

ВИЗИЈА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 
  Лекарска комора Србије као обавезна 
еснафска организација лекара ослања се 
на традицију Лекарске коморе Србије између 
два светска рата, чије деловање наставља.  ЛКС  
је установа која обавља поверене и остале 
послове који се односе на све области рада 
везане за лекарску струку. ЛКС тежи да постане 
део здравственог система кроз који ће сви 
лекари моћи да иницирају и утичу на решавање 
свих проблема везаних за лекарство. 
    
 
 
 

 
 
 
    Лекарска комора Србије покушава да постане 
значајан чинилац у решавању свих 
проблема везаних за лекарство и да утиче на 
изглед, садржину и садржај свих закона који се  
односе на лекарску струку, укључујући и Закон  
о лекарству. Лекарска комора Србије, 
ослањајући се на стручни потенцијал својих 
чланова лекара и  својих стручних служби, има 
визију да са маргина здравственог система, где 
се упркос свим напорима још увек налази, дође 
у средиште дијалога и активно утиче на 
доношење важних одлука у здравственом 
систему Србије. 
 
    Лекарска комора Србије има пет огранака, 
регионалних комора и то: 
Регионалну лекарску комору Војводине 
Регионалону лекарску комору Београда 
Регионалну лекарску комору за централну и 
западну Србију 
Регионалну лекарску комору за југоисточну 
Србију 
Регионалну лекарскју комору за Косово и 
Метохију. 
 
    Неке регионалне коморе имају своје 
канцеларије преко којих обављају послове са 
лекарима. 
Лекарска комора Србије нуди лекарима 
бесплатне програме едукације, из свих области 
медицине и на тај начим омогућава нашим 
пацијентима да добију најквалитетнију 
лекарску помоћ, према принципима савремене 
медицине и по принципима лекарске етике. 
 
 

МОЖЕМО, УМЕМО, ХОЋЕМО, ЗНАМО КАКО. 
ОДГОВОРНИ СМО И ПОСТУПАМО  

ИСКЉУЧИВО ПО ЗАКОНУ. 
 
 
                  Др Владо Спироски, спец.орл 
 
 
 
 

ЗАШТИТНИК УГЛЕДА ЛЕКАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ  

 

 

 

ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      
      
    У оквиру Континуиране медицинске едукације за 2013 годину , а у организацији ОБ Јагодина, 
почев од октобра месеца па до краја текуће године , организоваће се поновљена предавања. 
    Термини и сатница поновљених предавања ће бити накнадно утврђени и истакнути на 
огласним таблама у ОБ Јагодина.  
    За раднике   ОБ Јагодина и ЗУ Дом здравља Јагодина,  предавања ће бити бесплатна ,  док ће 
за слушаоце са стране котизација износити 300 динара по предавању. 
 
 
 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ КОТИЗАЦИЈУ МОГУ ДА УПЛАТЕ  НА ЖИРО РАЧУН : 840-767667-04 
СВРХА :  КОТИЗАЦИЈА ЗА ПРЕДАВАЊЕ 
ПРИМАЛАЦ:  ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА 
 
  

       ПРЕДАВАЊА
     
Радиолошка обрада пацијента за конзилијарно лечење - Живка Џелатовић   
 
Рад медицинске сестре у лечењу бoлeсти зависности - Снежана Николић  
 
Значај тимског рада и улога мед.сестре код кардиоверзије идефибрилације срца - Валерија Милић 
 
Нега трахеотомисаних бoлeсника - Јелица Котлајић 
  
Здравствена нега пацијената код појаве екстравазата - Љиља Станисављевић 
  
Здравствена нега труднице са Дијабетес меллитусом -Тамара Обрадовић   
 
Методологија и принципи рада инструментара у оперсционом блоку код лапароскопске и 
операције жучне кесе - Виoлeта Костић  
 
 И.В. урографија-принципи и методе - улога радиолошког техничара -Златан Милошевић   
 
Врсте зрачења,природна и вештачка - Александар Ђорђевић   
 

 Улога медицинске сестре у превенцији малигног меланома - Драгана Петровић                                     
 
Улога мед.сестре инструментара код преоператвне припреме пацијента за операцију вена -
Татјана Вуловић  
 
Улога мед. сестре и лаборат.техничара у узмању и обради материјала за хемокултуру –  
Петровић Владимир  

                                                                                                                                                                                      
Комисија за праћење КМЕ 

 

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА 
 
 

  ПРЕДАВАЊА У ОБ ЈАГОДИНА 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
     
 

 

 

 

 

     Улога сестре у нези труднице са Dijabetes mellitusom је веома значајна јер се правилном негом и 
едукацијом труднице о самој болести смањују ризици од појаве компликација. 
      

 
 
     
     Препоручује се да се жене са Dijabetes 
mellitusom пре трудноће подвргну 
мултидисциплинарном испитивању ради 
процене постојања комликација дијабетеса. 
Свим трудницама са Dijabetes mellitusom треба 
обезбедити додатне информације о значају 
правилне исхране током трудноће због добре 
гликорегулације и нормалног развоја плода. 
 
     
     
     Здравствена нега  труднице са Dijabetes 
mellitusom подразумева : 
 
• Надзор мајке 
• Надзор фетуса 
 
 
Циљ рада: Сагледати улогу медицинске сестре 
у здравственој нези труднице са Dijabetes 
mellitusom. 

 

 
Методологија истраживања 

 
• У раду је коришћена дескриптивна, 

индивидуална и групна метода 
хоспитализованих болесника. 

 
• Тимским и здравствено-васпитним радом 

медицинске сестре, испитати у којој мери се 
пацијенти прдржавају хигијенско-
дијететског режима.  

 
• Техника и инструменти рада: Анкетирање. 

Коришћен је упитник направљен за потребе 
овог истраживања, који је садржи   социо 
економска и циљана питања. 

 
• Популација и узорак: популацију чине н-25 

трудница са Dijabetes mellitusom у  ОБ 
Јагодина. 

 
• Време и место: Истраживање је обављено у 

периоду од 27.6.2012. до 8.7.2012. години у  
ОБ Јагодина у Јагодини. 

 
 

Закључак  
 

     Правилна нега трудница оболелих од 
Dijabetes mellitusa утиче смањење  појаве 
компликација те је непоходно на почетку 
трудноће спровести едукацију о хигијенско 
дијететском режиму оболелих од Dijabetes 
mellitusa али и проширити едукацију на чланове 
породице. 

                
 
               ТАМАРА ОБРАДОВИЋ 

СЛУЖБА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА  
                                                                                              ОБ ЈАГОДИНА
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Здравствена нега  труднице са Dijabetes mellitusom 

 

 



   

    

 
                                                                      
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
     Неурологија је медицинска дисциплина која 
истражује структуру, функције и болести нервног 
система.Посебно се бави описом и објашњењем 
клиничке слике болести проузроковане патолошким 
процесима и лезијама у одређеним структурама 
нервног система или поремећајима у његовом 
функционисању. Неурологија и психијатрија се делом 
преплићу. Предмет интересовања неуролога су 
централни нервни систем (мозак и кичмена мождина), 
као и њима блиске структуре крвних судова, 
периферних нерава и веза нерава са мускулатуром. 
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     Одељење неурологије Опште болнице у 
Јагодини као засебна организациона јединица 
почела је са радом 2006 године. 
 
     Ипак почетак рада овог одељења везује се  за 
1985 годину , када је формиран 
цереброваскуларни блок који је пружао 
здравстене услуге психијатријским и 
неуролошким болесницима.        
 
     Данас је Одељење Неурологије посебна 
организациона јединица која је кадровски , 
стручно , просторно и у сваком другом погледу 
оспособљено за пружање свих вреста услуга из 
области неурологије. 
 
Одељење чине три функционалне јединице: 
 
Специјалистичко консултативна амбуланта -  
која ради сваког радног дана од 7 до 14 ч и која 
годишње обави око 9000 прегледа. 
 
Стационарни део - који располаже са 19 
постеља од којих је 3 постеља интензивне неге , 
1 полуинтензивна и 15 стандардних постеља у 
којима се годишње лечи око 1000  пацијената. 
 
Кабинет за дијагностику - који обухвата 
 ЕЕГ , ЕМНГ  и  КОЛОР ДОПЛЕР КСВ. 
 
 

 
 
 
  Кроз кабинете се годишње дијагностикује око 
1500 пацијената. 
 
     У кабинету за ЕЕГ дијагностику годину дана 
у назад  пружају се услуге и за оне најмлађе 
пацијенте тј. ради се ЕЕГ дијагностика за децу. 
 
Кадровска структура обухвата :  
 
3 неуропсихијатра, 
2 неуролога и  
17 медицинских сестара техничара. 
 
     Лекари и остало мед.особље здравственим 
осигураницима 24 часова двевно пружају 
специјалистичку и стационарну здравствену 
заштиту на секундарном нивоу која обухвата 
пријем и збрињаване ургентних 
стања,специјалистичко-консултативне прегледе,  
дијагностичку обраду и  лечење пацијената. 
 
    Дијагностика и терапија неуролошких 
болести захтева знање,стручност,стрпљење и 
пажњу,а по свему горе наведеном јасно је да ће 
здравствени осигураници на Одељењу 
неурологије Опште болнице у Јагодини пронаћи 
стручно особље које красе баш ове особине.   
 
 
                                                     Д.Поповић 
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ОДЕЉЕЊЕ НЕУРОЛОГИЈЕ 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     Синдикат медицинских сестара и техничара Србије је са својим чланством и основним организацијама, од 
оснивања, комуницирао путем писаних саопштења, штампаних информатора и синдикалних прегледника. 
 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖЕЊА ПКУ 

     Дана 25.06.2013. године на састанку у 
Министарству здравља, постигнут је договор о 
потписивању Споразума о продужењу рока важења 
Посебног колективног уговора за здравствене 
установе, између репрезентативних синдиката и 
Владе Републике Србије.Договорено је продужење 
важења постојећег Посебног колективног уговора до 
31.10.2013. године.У међувремену, и до тада, 
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије 
наставља са преговорима око измена и допуна 
постојећег Посебног колективног уговора.Ставове у 
колективном преговарању испред Синдиката 
медицинских сестара и техничара Србије заступају и 
представљају председник СМСТ Србије Драган 
Бисенић и генерални секретар СМСТ Србије 
Драгица Дашић. 

ОСНОВАНА ЖЕНСКА СИНДИКАЛНА МРЕЖА 
СМСТС 

     Одлука Извршног одбора СМСТС и Одбора за 
жене СМСТС је уједно и позив медицинским 
сестрама Републике Србије, да изађу из своје 
амбијенталне летаргије, из стања помирљивости и 
трпљења физичких, професионалних и 
паропрофесионалних намета који директно утичу на 
њено здравље, из егзистенцијалног ћорсокака у коме 
се налази стицајем свих негативних и неповољних 
активности које су присуством у самој држави, њу 
произвели у жртвени стуб у самој породици која је 
ослоњена на њу, њено време, њену посвећеност, 
њену зараду и ангажовање. 
 
12.марта 2013, је у Министарству здравља 
договорено да убудуће одсуство лекара из тима 
(одмор,боловање) неће утицати на смањење 
капитационе оцене медицинске сестре,што значи 
да јој се плата неће умањити. 

 

 

 

 

     Говором посланице Славице Савић у 
Народној скупштини Републике Србије у име 
СМСТ Србије,по први пут је у том Дому изнет 
проблем медицинских сестара , њиховог 
материјалног статуса , нерешеног питања 
вредновања високог образовања , оптерећености 
обимом посла , професионалним обољењима као и 
увођење институције службеног лица за медицинске 
сестре и техничаре. 

      

 
                                                        

 

СИНДИКАЛНА СТРАНА 

СИНДИКАТ МЕД.СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

      Министарство здравља и министарка г-ђа 
Славица Ђукић-Дејановић преузели су на себе 
давања одговора на ова питања.Овим смо као 
Синдикат,успели да институционализујемо наше 
дугогодишње и константне проблеме. 

ЈЕДАНАЕСТА РЕДОВНА ГОДИШЊА 
СКУПШТИНА СМСТС 

 
     Синдикат медицинских сестара и техничара 
Србије је од 09.06.-12.06.2013. одржао своју 
једанаесту Редовну годишњу скупштину у Хотелу 
’’Ђердап’’ у Кладову. 
  
     Учешће у раду Скупштине узело је 240 делегата 
из свих основних организација Синдиката 
медицинских сестара и техничара Србије. 
  
    У радном дану, 10.06.2013. прихваћени су 
извештаји о раду руководства СМСТС, а са 
дискусијом су проширени програмски циљеви и 
даље активности које ће СМСТС за убудуће имати. 
На Скупштини је представљен програм осигурање 
правне заштите. 
  
     Скупштину СМСТ Србије су поздравли присутни 
гости, председник Одбора за здравље и породицу 
проф. др Душан Милисављевић, председник 
Конфедерације слободних синдиката Ивица 
Цветановић, председник Синдиката медицинских 
сестара и техничара Републике Српске Ранко 
Палачковић, адвокат Александар Св. Ђорђевић, и 
Марко Вончина извршни директор АРАГ Словенија. 
  
     У поподневним сатима одржан је Округли сто са 
тематиком ’’Актуелна проблематика у здравству 
Републике Србије’’. 
 
     Учешће у раду Округлог стола, поред Драгана 
Бисенића председника СМСТС и Драгице Дашић 
генералног секретара СМСТС, узели су и 
представници Конфедерације слободних синдиката, 
председник Синдиката медицинских сестара и 
техничара Републике Српске, а одговоре на питања 
од значаја по саму професију медицинских сестара и 
техничара, давао је у двосатнраду гост Округлог 
стола државни секретар Министарства здравља 
проф.др Периша Симоновић. 
 

            
 
     
 
     Основна организација СМСТС Опште болнице 
Jагодина је до сада  у 2013.години присуствовала 
Редовној конференцији Синдиката у Кладовu,као и 
саветовању о новим нормативима одржаном у 
Аранђеловцу. 
     Такође је у оквиру своје унутар синдикалне 
социјалне политике почела са поделом повратне и 
бесповратне материјалне помоћи и с тим у вези и 
оформила Комисију за социјална давања,како би се 
сва средства вратила чланству и тиме показало 

право синдикално деловање. 
    
 
      Поред пригодног ваучер поклона за 8. март,ОО 
синдиката је организовала и два одласка на 
превентивно рекреативне одморе и то седмодневно 
у Чањ у јуну и петодневно на Златар у септембру 
текуће године. 

     У плану ОО је и обележавање славе Свете Петке 
када ће се и уручити захвалнице најзапаженијим 
члановима синдиката у овој години,што је већ 
постала и традиција нашег синдиката.  

    Наш синдикат подржава тезу социјално 
одговорног деловања како у сарадњи са чланством 
тако и у константном односу са послодавцем,а све у 
циљу унапређења услова рада и животног стандарда 
медицинских сестара и техничара који су основни 
покретач здравства у Србији. 

Председник ОО СМСТС ОБЈ 
Стошић Томислав 

 
 

СИНДИКАЛНА СТРАНА 
 

  

СИНДИКАТ МЕД.СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 



  

 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Служба за трансфузију крви Опште 
болнице у Јагодини је у периоду јун , 
јул и август , текуће године, сакупила 
укупно 218 јединица крви. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Општа болница Јагодина се захваљује 
добровољним даваоцима крви и 
активистима  Удружења добровољних 
даваоца крви  ‘Рибаре’ , ‘МУП’ , 
‘Ново Ланиште’ , ‘СНС’ , ‘Драгоцвет’ , 
‘Дубока’ и ‘Главинци’ , који су 
организовали и помогли акције 
добровољног давалаштва у сарадњи са 
Службом за трансфузију крви Опште 
болнице у Јагодини. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        З.Савић          

 

АКЦИЈЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 
 
 

 
 
 
  

НОВА ШАНСА ЖИВОТУ 
 
 



                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 

 
 

 
Долази човек на контролу код доктора. 
 - Докторе сад ми је боље, не кашљем, не 
кијам само мало тешко дишем. 
 - Ништа ви не брините, побринућемо се да и 
то престане. 
 
            
                                             
 
Возили се у ауту механичар,електричар и 
програмер...и ауто се поквари. 
Механичар каже: 
 - Ма сигурно је отишао блок од мотора! 
 Електричар:  
- Ма сигурно је то до акумулатора! 
 Кад ће програмер: -А да пробамо да 
изађемо,па да поново уђемо? 
 
 
 
 
Зашто жене не могу бити фудбалски 
коментатори? 
 -Колико жене брзо могу да причају, играчи 
немогу толико брзо да играју. 
 
 
 
      
Шест чуда социјализма: 
 1. Свако је био запослен. 
 2. Иако је свако био запослен,  
     нико ништа није   радио. 
 3. Иако нико ништа није радио, 
     планове смо испуњавали 100%. 
 4. Иако су планови били испуњавани 100%,  
     трговине су биле празне. 
 5. Иако су трговине биле празне,  
     сви су имали све. 
 6. Иако су сви крали,  
     никад ништа није фалило. 
 
 

Каже пацијент доктору:  
 - ,,Докторе,пре него што сам дошао овде код 
вас, био сам код других лекара и сви су они 
поставили другачију дијагнозу него ви." 
 А доктор му одговара: - ,,Може бити, али ће 
обдукција показати да сам ја у праву." 
 
 
 
 
Разговарају два пријатеља: 
 - Мој старији син потпуно личи на мене! 
 - То је због утицаја генетског фактора! 
 - А, зашто онда млађи личи на комшију? 
 - Е, то ти је због утицаја средине! 
 
 
 
 
Пита српски политичар швајцарског: 
 - Како то да имате министра поморства, а 
немате море? 
 А Швајцарац на то одговара: 
 - Па, и ви имате министра финансија... 
 
 
 
   
Муж и жена спавају. Усред ноћи одједном се 
зачује нека бука споља. 
 Жена сва збуњена и преплашена почне да 
виче: - Јао, то мора да је мој муж! 
 Човек на то искочи из кревета и сав 
унезверен, и као од мајке рођен, побеже кроз 
прозор. 
 Након неколико минута враћа се он, сав 
изгребан, пење се у спаваћу собу и виче на 
жену: - Објасни ми шта ти значи оно "то је 
мој муж", па ја сам ти муж!! 
 А жена ће на то: 
 - Прво ти мени објасни што си онда бежао? 
 

                                                                                                                                                       Д.Поповић 

СМЕХОТЕРАПИЈА 
 
 

 

ЗАБАВНА СТРАНА 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


