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САОПШТЕЊЕ 

 ПОВОДОМ ЈОШ ЈЕДНОГ БРУТАЛНОГ НАПАДА НА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ЗДРАВСТВУ 

 
Поводом још једног ничим изазваног бруталног напада на запослене медицинске техничаре који 

се догодио у Служби хитне помоћи Дома здравља у Краљеву, напада који је извршио припадник одреда 

Жандармерије, у цивилу и ван дужности, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити још 

једном указује на неопходност измене Кривичног законика у смислу пооштравања казнене политике за 

овакве врсте напада и увођење новог кривичног дела НАПАД НА ЗАПОСЛЕНЕ У ДЕЛАТНОСТИ 

ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, на начин како је то прописано у Кривичном законику за 

кривично дело напад на адвокате. 

Ово кривично дело је уведено муњевитом брзином и имплементирано у закон, а за предлог 

Синдиката представници Министарства правде се нису удостојили ни да нам дају одговор!!! 

ПИТАМО СЕ ПО ЧЕМУ СУ ТО АДВОКАТИ ВАЖНИЈИ ОД ЛЕКАРА, МЕДИЦИНСКЕ 

СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА, ЗДРАВСТВЕНОГ САРАДНИКА, ПРАВНИКА ИЛИ БИЛО КОГ ДРУГОГ 

ЗАПОСЛЕНОГ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ПА ДА СЕ ПРЕДЛОГ 

СИНДИКАТА НЕ УЗМЕ ЧАК НИ У РАЗМАТРАЊЕ??? 

Напомињемо да смо годинама уназад упућивали иницијативе надлежним државним органима у 

смислу да се изврши измена и допуна КЗ-а, како би запослени у делатности здравства и социјалне 

заштите уживали заштиту од свакодневних напада. Нажалост, до данашњег дана нисмо наишли на 

разумевање и иницијатива није прихваћена. 

Запослени се осећају потпуно незаштићени од напада, који су нажалост све чешћи и подстакнути 

и свакодневним блаћењем професије у појединим средствима јавног информисања. 

Предлог Синдиката је да се уведе ново кривично дело напад на запослене у здравству и 

социјалној заштити, на начин да се омогући тужилаштву да се за исто гони по службеној дужности, што 

би свакако деловало на потенцијалне учиниоце кривичних дела да добро размисле пре него их учине. 

У конкретном случају који се догодио у ДЗ Краљево, напомињемо да је учинилац вербалним, а 

затим и физичким нападом на двојицу медицинских техничара који су задобили лакше повреде, 

починио више могућих кривичних дела за које се гони по приватној тужби, пошто је надлежни тужилац 

утврдио да нема елемената кривичног дела за које се гони по службеној дужности. 

Апелујемо још једном ПООШТРИТЕ КАЗНЕНУ ПОЛИТИКУ!!! 

КОЛИКО ЈОШ ЖИВОТА ЗАПОСЛЕНИХ ТРЕБА ДА БУДЕ ИЗГУБЉЕНО ИЛИ УГРОЖЕНО 

КАКО БИ КОНАЧНО НАДЛЕЖНИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ ПРИХВАТИЛИ ВИШЕДЕЦЕНИЈСКУ 

ИНИЦИЈАТИВУ СИНДИКАТА ЗА ИЗМЕНУ КЗ??? 

ЗБОГ СВЕГА НАВЕДЕНОГ, СИНДИКАТ ОД ОВОГ ЗАХТЕВА НЕЋЕ ОДУСТАТИ.  


