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Окружна болница у 

Јагодини основана је 

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, саграђеној 

1833. године, која је узета под закуп од његових 

наследника из Београда. Налазила се на крају 

данашње улице Косте Абрашевића, преко пута старе 

цркве. У болници се у просеку лечило лети 10 - 15, а 

зими 30 - 35 болесника. Чистоћа је била примерена. 

Зграде и двориште су одисале мирисом карбола. 

Бели карбол се користио за дезинфекцију руку и 

веша, а црни за санитарне просторије. Прљаво рубље 

и веш су потапани у врелу воду и бели карбол. Вода 

се узимала из бунара, доцније из пумпе. Бунар је био 

покривен кућицом од дрвених стубића и пречки, које 

су такође, биле офарбане у националне боје. Кофа од 

буковине је висила о искован гвоздени ''синшир''. 

Плато око бунара је био калдрмисан, а сувишна вода 

је отицала јарком у реку. Покривена помијара се 

налазила у дну 

дворишта и сваког јутра 

је посипана црним 

карболом.Послуга је 

била одевена у чисту 

белу одећу. За 

болничаре су узимани 

бивши војници из 

санитетских чета, а за болничаре жене из вароши. 

Водило се рачуна да су по природи благе нарави и 

љубазни у опхођењу према болесницима.  

За управнике су бирани старији лекари, махом 60. 

година, а дужност им је 

налагала да буду 

предузимљиви, строги и 

ситничави. Они су, 

истовремено, били и 

лекари опште праксе, 

док специјалиста није 

било.  

           За економе су 

постављани писмени мештани,углавном пропали 

трговци.

 

 

 

 

 

 

          Општа болница Јагодина 

од 01.01.2008 год. делује као 

самостална здравствена 

установа и обавља 

специјалистичко консултативну 

и стационарну здравствену 

делатност на секундарном 

нивоу, која обухвата: пријем и 

збрињавање  ургентних    стања , 

специјалистичке прегледе, 

дијагностичку обраду, лечење, 

рехабилитацију   и   здравствене      

неге  на  поликлиничком  нивоу,    

 

у оквиру дневних болница и у току 

хоспитализације, из области: интерне 

медицине, пнеумофтизиологије, 

неурологије, онкологије, педијатрије, 

хирургије (са ортопедијом и 

урологијом), гинекологије и 

акушерства (са неонатологијом), 

психијатрије, анестезиологије са 

реаниматологијом, трансфузиологије, 

биохемијске, хематолошке, микробиолошке, патолошке, 

патохистолошке, цитолошке, радиолошке, 

ултразвучне дијагостике и фармацеутске 

делатности,  а на поликлиничком нивоу и 

из оториноларингологије, офталмологије и 

дерматовенерологије, и такође обавља 

санитетски превоз у друге здравствене 

установе. 

Здравствена заштита се пружа у наменски 

уређеним просторним капацитетима, чија 

укупна површина износи 15.670 м2 
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НЕКАДA И САДА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          Др Дарку Милетићу,директору Опште болнице у Јагодини,недавно је поверен нови 

четворогодишњи мандат од стране министра Здравља Републике Србије.Покушали смо да сазнамо 

колико је задовољан урађеним у предходном,односно плановима везаним за следећи мандат. 
 

 

          Када сте се пре четири 

године   кандидовали за место 

директора Опште болнице у 

Јагодини којим сте се мотивом 

руководили? 
 

         Када сам се кандидовао за 

место директора мој мотив није била 

лична промоција или афирмација, 

већ искључиво добробит установе 

коју водим.Желео сам да покажем да 

у земљи Србији има искрених и 

поштених људи који су спремни да 

раде за опште добро,који су свесни 

одговорности које друштвена 

функција носи.Одговорности према 

здравственимо сигураницима,према 

запосленима,друштвеној заједници у 

целини,али највише према будућим 

нараштајима.Из тог разлога на мом 

радном столу од првог дана мог мандата стоји 

фотографија моје деце.Она ме сваког дана подсећа и 

упозорава управо на ту одговорност. 
 

         Колико сте задовољни урађеним у протекле 

четири године? 
 

        Општа болница у Јагодини је у тренутку мог 

именовања на место директора била прилично 

запуштена,већим делом чак оронула 

установа.Затекао сам неокречене болесничке собе и 

друге пратеће просторије,стар и похабан 

намештајј,покварене или дотрајале дијагностичке и 

друге апарате.Затекао сам чак 46 не уговорених 

радника са РФЗО,међу којима је било и оних који су 

радили и по 14 година.Проблема које је требало 

решавати било је много. 

         Сада када погледам иза себе знам да моји 

сарадници и ја нисмо дозволили да прође ни један 

дан узалуд. Није било ни једног дана предходне 

четири године да нешто није започето или успешно 

завршено.Трудили смо се да се сваки дан рачуна и  

 делимично смо успели да променимо слику о нашој  

болници. Кажем делимично јер мислим да увек 

може боље и више. 

                                            

Ипак када се узму у обзир све 

релевантне околности више сам него 

задовољан урађеним. 

 

       Како гледате на похвале и  

признања којих има све више ? 

 
          Значајна признања су стигла 

крајем прoшле године када смо по 

квалитету пружене здравствене 

заштите и безбедности пацијената 

проглашени за најбољу Општу 

болницу у Републици 

Србији,односно када смо добили 

акредитацију на три године.Тада сам 

се сетио народне пословице ‘Како 

сејеш тако ћеш пожњети’.А ми смо 

заиста понекад чинили и више него 

што су     објективне могућности 

дозвољавале. 

          Што се похвала тиче најдраже су ми оне које 

долазе од задовољних здравствених осигураника и  

њима придајем највећи значај. 
 

      Који су планови Опште    болнице у Јагодини  

 у   наредном   периоду? 
 

           Када говоримо о краткорочним плановима 

онда на прво место стављам завршетак започете 

болничке зграде и стварање оптималних услова за 

рад Одељења ортопедије,онкологије и 

пнеумофтизиологије,који сада раде у неадекватнoм 

простору.Такође сам врло ангажован и на набавци  

апарата за дијагностику без којих нема савременог 

здравства. 

         Дугорочно гледано жеља ми је да Општа 

болница у Јагодини на крају мог другог мандата 

буде врло близу онога што зовемо болницом по 

еврпским стандардима. 

          Остало је још много посла пред нама,али знам 

да смо на добром путу да остваримо зацртане 

циљеве.Код нас се и даље,а тако ће бити док сам ја 

директор, сваки дан рачуна! 

 
                                                                                          Д.П 

 
                                                                                                      

ИНТЕРВЈУ 

Др Дарко Милетић – директор Опште болнице у Јагодини  

 СВАКИ ДАН СЕ РАЧУНА 



 

 
 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ ЗАГРЕВАЊА ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ  ВОДЕ ПРИМЕНОМ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ И ДОМА ЗДРАВЉА У ЈАГОДИНИ 

  

        

      У 2010.години Општа болница Јагодина је ушла 

у  пројект Енергентска ефикасност , који финансира 

Министарство здравља. Уласком у пројекат  

створила се могућност да део овог пројекта буде и 

пројекат  уградње соларних колектора које је 

финансирао  Фонд за заштиту животне средине као 

подстицај коришћења обновљивих извора енергије. 

      Менаџмент Опште болнице Јагодина је 

искористио ту могућност и аплицирао пројектом за 

загревање потрошне топле воде применом соларне 

енергије за Општу болницу Јагодина и Дом здравља 

Јагодина. 

      Пројекат је одобрен и успешно реализован у 

децембру 2011.године .Уградња соларних колектора  

 

 

 

 

на кров објекта  је у циљу коришћења сунчеве 

енергије за потребе загревања санитарне топле воде. 

   Као извор топлоте за загревање санитарне топле 

воде у данима када нема довољно сунчеве енергије 

користе се постојећи гасни котлови. 

     Према процењеним уштедама од 13.800 m3  

гаса на годишњем нивоу при коришћењу соларног 

система добија се смањење емисије угљен-диоксида 

од 34 тона/годину. 

     Осим побољшања квалитета животне средине, 

имплементација пројекта доноси велику е  кономску 

уштеду Процењена инвестициона вредност пројекта 

„Загревање потрошне топле воде  

применом соларне енергије Опште Болнице и Дома 

Здравља у Јагодини“ износи око 5 700 000,00 динара. 

Процењене уштеде на годишњем нивоу износе око  

682500,00 динара. Уштеде се рачунају кроз смањење 

потрошње гаса када се санитарна топла вода 

припрема коришћењем соларног система. Према 

датим показатељима инвестирани новац се враћа за 

8,5 година. Имајући у виду трендове пораста цена 

енергената, период враћања инвестиције ће бити и 

краћи.Прве уштеде се већ бележе у првој половини 

2012 године,а детаљнију анализу посматраћемо на 

крају године. 

                                       Менаџер – помоћник директора  

                                        Павловић Милица,дипл.ецц

РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЈАГОДИНА 

 

 

     Еволуција технологија вероватно је најизраженија 

у домену информационих система, њихове примене 

и имплементације.Почетак примене у нашој 

установи можемо везати за средину деведесетих 

година, када и долази до масовније примене 

рачунарских система, који  некако у исто време 

улазе у модерну фазу коришћења, карактерисану 

графичким окружењем и првим применама рачунара 

у сврху праћења медицинске документације. 

Свакако, тај део примене се тицао појединих 

сегмената праћења медицинске документације па је 

самим тим спектар апликативног софтвера 

НОВО У ОБ ЈАГОДИНА  
Соларна енергија, Здравствени информациони систем ...  

ПО УГЛЕДУ НА ЕВРОПСКЕ СТАНДАРДЕ 



(програма) био врло широк и  базиран на различитим 

рачунарским технологијама. И тада је постојала 

жеља да се докуметација везана за здравствене 

податке обједини, типизира и доступи онима којима 

је и намењена. Ова жеља је свакако блиска великом 

броју запошљених у ма којој области људске 

делатности, у зравству поготово, јер правовремени, 

квалитетни, детаљни скуп информација може имати 

и пресудан исход на ток лечења. 

     Период после двехиљадите године 

карактеристичан по првом значајнијем пласирању 

персоналнох рачунара на сва битнија места у 

установи, места на којима се информација или 

ставра или обрађује. Тај период представља и први 

масовни сусрет наших радника са обрадом и 

чувањем информација које се тичу посла који 

обављају. Врло је карактеристично да су скоро без 

изузетака нове технологије прихваћене,  иако је било 

бојазни (како се испоставило неоправдане) да ће ово 

″мултиплицирање″ послова преоптеретити 

извршиоце. Некако у то време се мењају и стандарди 

праћења документације где би свако ″ручно″ 

третирање исте практично било немогуће.Ти 

стандарди по први пут почињу да се везују или боље 

речено да се усаглашавају и са међународним 

стандардима, што свакако представља и крајњи циљ 

– податке треба размењивати и користити независно 

од платформе на којој су настали. 

     У последње четири године се заокружује идеја, 

која тиња већ поприлично дуго, како смо видели и у 

наше здравство се улажу поприлична средства и 

људски ресурси. Наиме наша установа улази у скуп 

од двадесет установа које се кроз додатно 

финансирање у здравству опремају такорећи 

комплетном инфраструктуром – мрежом (активном 

и пасивном опремом), рачунарима, системским и 

апликативним софтвером. Овде се каже "такорећи" 

пре свега због изузетне комплексности читавог 

системa, који ће на крају крајева бити и модуларно 

комплетиран. Чак и тада ће то бити прилично 

отворен систем за нове видове рачунарско – 

медицинско - информационих технологија. 

     Посао увођења Болничко информационог система 

у нашу установу се састојао од више етапа. Пре 

свега било је потребно детаљно испланирати, 

пројектовати и повезати у затворен систем мрежну 

инфраструктуру. Овај посао је урађен у сарадњи са 

фирмама који су на тендеру министарства здравља 

добиле тај део посла (Паком  - Ниш). Паралелно са 

тим делом посла вршена је и испорука мрежне 

опреме потребне за рад читавог система – каблова, 

мрежних утичница, каналица, сервера, свичева, 

радних станица, штампача, као и додатне опреме 

(бар код читача и штампача). Улазак 105 радних 

станица, 50 штампача и пет сервера у нашу установу 

представља свакако знатан потенцијал и први 

предуслов за квалитетан рад будућег 

информационог система. Овај део посла, који је 

завршен до октобра 2011. године, био је предуслов 

за улазак у следећу фазу – имплементацију 

апликативног софтвера. Нашој установи је тендером 

Министарства здравља додељен софтверски 

производ Београдске фирме Комтрејд. У договору са 

произвођачем софтвера почетком новембра 2011. 

године се кренуло и са обуком здравственог кадра – 

будућих корисника. Обука је замишљена и 

спроведена у дело у посебно спремљеном кабинету 

са идејом да се ради у што реалнијим условима. 

Нормално да су делови обуке били тематски и 

упућени одређеним групама корисника – сестрама 

(диспанзерски и одељенски део) и лекарима (за рад у 

диспанзеру и на одељењу). Ту свакако треба истаћи 

врло висок ниво посвећености особља које похађало 

поменуте курсеве (обуку). Кроз обуку су се 

искристалисали и први проблеми који ће 

представљати платформу за разговор са 

произвођачима софтвера за надоградњу истог. Треба 

напоменути да је спрега особља ИТ-а и руководећег 

дела установе била од пресудног значаја за 

квалитетно и изузетно брзу интеграцију читавог 

система у нашу установу. 

                  ИТ тим Опште болнице у Јагодини 

 
 

     Тренутно стање функционалности читавог 

система је сасвим задовољавајуће, са становишта 

корисника, јер се понуђена софтверска решења 

користе у врло високом проценту и ушла су у 

свакодневну рутину запошљених. Да ово не 

представља само нашу субјективну оцену добијамо 

потврду од представника произвођача софтвера који 

напомињу да од самог старта представљамо 

апсолутни врх међу установама које се налазе у 

кругу оних које имплементирају поменуте системе. 

Ми се искрено надамо да ће делови система, који се 

још увек развијају а који су неопходни за 

заокружење процеса рада установе, бити у што 

скорије време завршени и додати у постојећи 

систем. Тиме ће труд и напор запошљених бити 

поентирани и добити прави смисао.Коначно све 

досад поменуто представља само основу за будући 

развој и комплетно заокруживање и повезивање 

процеса у установи. Са друге стране тиме постајемо 

део велике целине коју преставља здравствени 

систем Републике Србије. Свакако очекујемо да ће 

нас досадашњи рад квалификовати на врх оних 

установа у којима ће се и неки будући системи 

имплементи. 
                                         Милутин  Крстић,дипл.инг.



 

 

 

 

          До почетка 2008 године лекари специјалисти 

Одељења ортопедије и трауматологије Опште 

болнице у Јагодини веома успешно обављали су 

оперативне захвате уградње свих врста ендопротеза 

зглоба кука. 

         Без икаквих проблема и постоперативних 

компликација годишње је  уграђивано преко 100 

различитих ендопротеза зглоба кука. 

         А онда је Комисија формирана од стране 

Републичког фонда за здравствено осигурање 
донела одлуку о категоризацији здравствених 

установа по питању права на уградњу појединих 

протеза зглоба кука и Одељењу ортопедије и 

трауматологије Опште болнице у Јагодини одузето 

је право на уградњу бесцементних ендопротеза 

зглоба кука. 
        Епилог овакве одлуке било је енормно 

повећање листе чекања пацијената који чекају на 

уградњу бесцементних ендопротеза зглоба кука, 

тако да су почетком текуће године поједини 

пацијенти из Поморавља били планирани за 

оперативни захват тек 2016 године. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Након што је Општа болница у Јагодини 

крајем прошле године акредитована од Агенције за 

акредитацију и проглашена за најбољу болницу по 

квалитету пружања здравствене заштите и 

безбедности пацијената у Републици Србији, 

менаџмент Опште болнице у Јагодини  добио је 

чврсте аргументе са којима је наступио пред 

релевантним институцијама и питање  

бесцементних ендопротеза  зглоба кука је поново 

актуелизовано. 

        У марту месецу ове године Одељењу 

Ортопедије и трауматологије Опште болнице у 

Јагодини опет је одобрено да поред осталих 

уграђује и бесцементне ендопротезе зглоба кука.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                       

 
                        Др  Раденко Рубежић 

 

         Др Раденко Рубежић,начелник сектора за 

хируршке гране медицине и Одељења ортопедије и 

трауматологије Опште болнице у Јагодини  поводом 

тога каже:                               

          Одељење Ортопедије и трауматологије Опште 

болнице у Јагодини је у сваком погледу 

оспособљено за пружање свих врста здравствених 

услуга из области ортопедије и трауматологије,  

изузев  операционих захвата на кичменом стубу и 

операција опсежних тумора. 

          Иако са само тројицом лекара специјалиста и 

једним лекаром на специјализацији, годишње се на 

нашем одељењу обави преко 26000 амбулантних 

прегледа,преко 15000 интервенција и више од 300 

операционих захвата,од којих је преко 100 

уграђених различитих врста ендопротеза зглоба 

кука. 

          У складу са предходно изреченим јасно је да 

смо апсолутно спремни да одговоримо на потребу 

лечења здравствених осигураника код којих је 

неопходно извршити операциони захват уградњу 

бесцементне ендопротезе зглоба кука. 

 

          На крају још само да додамо да је процедура 

набавке бесцементних ендопротеза зглоба кука 

завршена и да се почетком маја кренуло са 

поновном уградњом ове врсте ендопротеза у 

Општој болници Јагодина. 
 

                                                              
                                                                                              

                                                                                             Д.П 

 

АКТУЕЛНО  
Бесцементне протезе зглоба кука 

ПОНОВО У НАШОЈ БОЛНИЦИ 



  
 

 

 

 

      

 

       Одељење за пријем и збрињавање ургентних 

стања основано је септембра 2006 године,а 

званично је почело са радом 01.03.2007 године. 

      Током година развоја преваљен је дуг пут од 

мале организационе јединице,до одељења која 

представља један од стубова здравствене заштите у 

Општој болници Јагодина. 

     Потврда квалитетног,стручног и 

професионалног рада потврђена је од стране 

Агенције за акредитацију Републике Србије која је 

рад овог Одељења по свим задатим  критеријумима 

оценила високим оценама.. 

 

    Др Влада Недељковић - начелник                                                                                                                      Ведрана Петровић – гл.мед.сес. 

 

          Више хиљада пацијената се током године 

тријажира ,прегледа, дијагностикује,лечи у овом 

одељењу или се правовремено и ефикасно 

усмеравају на даље лечење код лекара других 

специјалности. 

          Тренутно је запослено седморо лекара и 

четрнаест медицинских сестара-техничара које 

поред стручног,пожртвованог рада краси и 

јединствени дух заједништва и позитивна радна 

атмосфера.Управо на овим карактеристикама 

инсистира начелник Др Влада Недељковић,један 

од твораца овог успешног колектива,који овом 

приликом истиче: 

        Одељење за пријем и збрињавање ургентних 

стања представља место где се на најбољи и 

набржи начин пацијент сагледава 

мултидисциплинарно.То се постиже захваљујући 

и изизетној  сарадњи са консултантима,односно 

дежурним лекарима специјалистима из разних 

области медицине.На   врло   експедитиван  

начин се доноси одлука о даљој 

дијагностици,опсервацији,терапијском третману 

или упућивању пацијента на даље лечење у неко 

од одељења Опште болнице Јагодина или 

установу терцијалне здравствене заштите.  

       Иако смо млад колектив,који је тек 

прославио свој пети рођендан,спремни смо да у 

сваком тренутку одговоримо на деликатан 

задатак који носимо у свом називу.Чињеница да 

се налазимо на првој линији одбране здравља у 

нашој болници за нас  представља додатни мотив 

и обавезу више,јер код нас се време између 

живота и смрти понекада мери секундама.      
         

 

 

 

           Многи спашени животи и успешно решене 

најкритичније ситуације сврстале су Одељење за 

пријем и збрињавање ургентних стања у једно од 

најбољих у Општој болници Јагодина.Постали су 

веома важна карика у лечењу пацијената и свим 

другим Одељењима значајно олакшали рад. 

            

         

 

 
                                                                                                    Д.П

 

                                                      

ПРЕДСТАВЉАМО 
Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања 

ПРВА ЛИНИЈА ОДБРАНЕ ЗДРАВЉА 



 

 

 

 

 

 

 

     

     Професионални захтеви који се стављају пред 

здравствене раднике врло су велики, 

     Очекује се да делују аутономно.пружају 

професионалну сигурну и компентентну 

услугу,еволуирају своја знања,критички 

размишљају,и укључују креативност,све у складу са 

променама на радном месту,.. 

      Здравствени радници морају ефикасно деловати 

унутар тима и установе.Како би осигурали висок 

квалитет у пружању услуга,интервенције које 

пружају морају бити утемељене пре свега на 

знању,знању утемељеном на најновијим 

истраживањима, 

усклађене са стандардима 

професије,стандарним оперативним 

поступцима,клиничким смерницама. 

     Удружење здравствених радника 

Јагодина,као чланица Савеза 

Удружења здравствених радника 

Србије,чланице ИЦН-а водећи  

рачуна првенствено о тим 

смерницама је у протеклој 

2011години,у потпуности остварила 

свој План и програм. 

   Свом чланству су обезбеђени екстерни бодови за 

предходну лиценцну годину,одржана су  4 

предавања у току године која су носила по 3 бода за 

слушаоце ,а акрeдитована од стране здравственог 

Савета за све профиле здравствених 

радника(мрд.сестре и здрав.тех.Лекааре,биох, 

фармац....) а које је одржала председница Савеза 

Удружења здравствених радника Србије Мр сци 

мед Радмила Нешић. 

    На највећим традиционалним Конгресима 

здравствених радника Србије са међународним 

учешћем,,Мајски и Октобарски сусрети,,који се 

одржавају на Златибору, а под покрвтељством 

Министарства здравља Србије где се рад одвија 

кроз пленарна предавања,едукативне 

семинаре,усмена излагања,постер презентације... 

били смо присутни са својим ауторима радова. 

    У току године одржане су три  Интерсекциске 

Конференције Друштва медицинских сетара и 

бабица Србује у Лепенком Виру  где су били  

присутни чланови Удружења по броју у зависности 

од велицина секција и могућности рада. 

      

 

 

 

Посећена је Конференција главних и одговорних 

сестара на Палићу биле су присутне главне сестре 

већих служби као и главне сестре 

Установа.,конференција Санитарних техничара 

Србије са својим преставницима координационих 

одбора која је одржана у Крагујевцу.,конференција 

зубних техничара  која се одржана на Тари, 

,Конференција Друштва лабораторских тех.Србије 

на Палићу. 

     Посећени су стручни састанци у оргнизацији 

Друштва ренген техничара Србије у Ћуприји и 

Шапцу.Фармацеутски техничари у оквиру свог 

Друштва су радили у Лепенском Виру и 

Конгресима на Златибору,такође у оквиру 

њиховог уско стручног усавршавања су 

организована предавања у Јагодини.Са 

својим преставницима активно смо 

учествовали у припремама и организацији 

стручних састанака по Друштвима. 

     Успешно смо остварили предходну 

лиценцну годину захваљујући 

квалитетнној сарадњи са другим 

Удружењима Савеза Удружења 

здравствених радника Србије и њеним 

органима. 

     Међу само неколико  установа у Србији одабрана 

је наша где је одржано предавање то јест пројекат 

заједнчке сарадње удружења, ЦОЊИ-а  и 

Министарства здравља,а под покровитељством 

Европске уније. 

    Временом сам напредак струке постаје 

комплекснији,потреба за континуираном 

едукацијом и целоживотним образовањем нужна,а 

софистициранијом организацијом процеса 

рада,захтева се другачији приступ моделу 

организације у установи. 

    Промене које следе и које су нужне због самог 

напретка друштва,здравствени радници могу 

преживети само ако,између осталога то буде 

препознато и од стране самих здравствених 

радника,а све са циљем побољшна бриге за људско 

здравље. 

 

                                     
                                                      У.О.УЗРЈ 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ  

Удружење здравствених радника Јагодине 

 ИСПУЊЕН ПЛАН И ПРОГРАМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 У Општој болници Јагодина и Дому здравља 

Јагодина Синдикат запослених у здравству и 

социјалној заштити Србије и Синдикат 

„Независност“,организовали су Штрајк  

упозорења у времену од 11 до 12 сати. 

Том приликом представници горе наведених 

синдикалних организација издали су званично 

саопштење: 
 

Као прво желимо да нагласимо да протест 

није уперен против послодаваца наших 

установа,већ штрајкујемо због неодговорне 

Владе Републике Србије која нема слуха за 

оправдане, искључиво социјалне захтеве 

Синдиката.Очигледно да су     Влади РС страни 

преговори и социјални дијалог.                                                                         

 

Сагласност на преговорима одржаним 20.  

априла 2012. године није постигнута, јер су 

представници Министарства здравља рекли да 

нису компетентни да преговарају о повлачењу 

Уредбе о корективном коефицијенту.  

      Синдикат је очекивао компетентне 

преговараче и исказао је своју спремност за 

перманентне преговоре ради постизања 

Споразума 

 

 

У обе установе  Штрајк упозорења 

организован је у складу са законом , Уредбом о 

минимуму процеса рада и колективним 

уговором. 

Оцењујемо да спроведеним Штрајком није 

био угрожен ниједан пацијент, корисник наших 

услуга. 

Нашем Штрајку придружили су се и 

запослени који нису синдикално опредељени. 

Чланство наших Синдиката и запослени у 

здравству само желе да раде како то налажу 

правила струке уз нормалне услове рада и зараде 

од којих могу да живе. 

 
 

                                              Д.П
 

                                                                                                                             

 

 
 

 
 

 

 

 

 

СИНДИКАЛНА СТРАНА 
 

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА 



 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         ФОТО      М И Ћ К О 

 

ФОТО ДЕШАВАЊА 
Прослава дана Неурологије и Психијатрије  

 

ВЕЧЕ ДРУЖЕЊА  



 

 

 

 

 

 

  

 

Грк и мост 
 

Отишао наш политичар код 

Грка, пословног партнера, и има 

шта да види, Грк живи у 

невиђеном луксузу. Пита га овај 

наш политичар: 

Како си успео све ово да 

стекнеш? 

Грк му одговори: 

Видиш онај мост тамо? 

Видим. 

Тај мост је требао да буде 

широк 20 метара, а ја га 

направио широког 15 метара и 

од пара за тих 5 метара је све 

ово! 

Дође следеће године Грк код 

овог нашег политичара,а овај у 

трипут већем луксузу од њега. 

Грк ће изненађено: 

Како си успео за само годину 

дана стећи све ово? 

Наш политичар одговара: 

Видиш онај мост тамо? 

Не видим. 

Ееееее.... 

 

Пречица 

 
Пао мрак, једна бака треба да се 

врати кући сама. Ноге је 

страшно боле, па хоће пречицом 

преко гробља, али је 

страх.Угледа у даљини младог 

момка и девојку и упита их да 

ли може са њима.Они кажу да 

може и кренуше преко гробља 

Иду они тако, иду, кад младић 

пита баку: 

Је ли, бако, зар  те није страх да 

идеш сама по гробљу? 

Јој синко, јесте, страх ме! 

А на то ће девојка: 

Да, и нас је био док смо били 

живи! 

Бесмислица 
 

Дечко признао девојци да је 

воли, а она ће њему: 

Чуј, имаш ли два Мерцедеса? 

Немам! 

А кућу на два спрата? 

Немам! 

Онда неће бити ничег међу 

нама! 

Забринут, дечко оде код свог 

оца да се посаветује шта да 

ради. 

Сине, ако је заиста волиш онда 

продај Ламборгинија и 

Ферарија и купи та два 

Мерцедеса, али да рушимо 

четири спрата од куће заиста је 

чиста бесмислица! 

 

Украдене картице 

 

Жали се лик пријатељу: 

Украли су ми све крeдитне 

картице! 

И јеси ли пријавио полицији? 

Нисам и нећу! 

Зашто? 

Па овај што ми их је украо мање 

троши него моја жена. 

 

Уображени доктор 

 
Пацијент долази код свог, иначе 

веома уображеног доктора и 

жали му се: 

Докторе, имам високу 

температуру већ три дана, 

кашљем и малаксао сам. 

Да ли сте узимали нешто од 

лекова? 

Па био сам јуче у апотеци и 

апотекар је рекао... ... 

И какву је глупост рекао тај твој 

апотекар? 

Да се прво јавим вама!  

Мачка 

 

Једном човеку досадила мачка 

коју његова жена држи као 

кућног љубимца па одлучи да је 

се реши. Одвезе је колима 

далеко, али само што је стигао 

кући, кад тамо га чека иста 

мачка. Следећег дана одвезе је 

још даље, али се деси иста 

ствар. На крају одлучи да је 

одвезе километрима далеко 

лутајући колима лево, десно, 

преко моста, онда право, па 

опет десно, па лево све док не 

нађе место за које сматра да је 

идеално да је остави. Не стиже 

кући али назва телефоном своју 

жену и пита је: 

Драга, је ли мачка тамо? 

Да, зашто питаш? - одговори 

она. 

Фрустриран, човек рече: 

Дај мачку на телефон, ја сам се 

изгубио и тражим пут. 

 

 

Дуговечност 
 

Ожењен мушкарац живи дуже 

од неожењеног, али ожењен 

мушкарац више жели да умре. 

 

 

Струја 
 

Кад Чак Норис стави прст у 

штекер, струја удари саму себе. 

 

 

Google 

 

Google је женско 100%! 

Има одговор на све! 

  

                                                                                                                                                                                                        Д.П 

 

 

 

 

ЗАБАВНА СТРАНА 
 

СМЕХОТЕРАПИЈА 
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