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САОПШТЕЊЕ 

 ПОВОДОМ НАПАДА НА ЗАПОСЛЕНЕ У ЗДРАВСТВУ 

 
Поводом ничим изазваних бруталних напада на запослене лекаре, медицинске сестре/техничаре и 

друге запослене у здравству, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије 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. 

Овом приликом подсећамо јавност да радимо под великим стресом услед пандемије и да се на 

запослене у здравству врше свакодневни вербални и физички напади, од којих издвајамо само оне који 

су објављени у средствима јавног информисања у последњих пар месеци као нпр. напад на медицинску 

сестру на Инфективној клиници у Београду приликом кога je разбијено стакло на шалтеру и када је 

запослена поред вербалног насиља, претрпела и телесне повреде, вербални и физички напад на 

запослену медицинску сестру у ДЗ Борча, када јој је пацијент шутнуо у стомак посуду са шпатулама, 

коју је у том тренутку држала у руци, а касније и вербални напад на докторку, затим физички напад на 

докторку у ДЗ Стари Град приликом вакцинације, као и напади оружјем (нож, мачета и пиштољ) на 

запослене у хитним службама у Београду, Крагујевцу и ДЗ Краљево. 

На више пута истакнути предлог Синдиката за измену КЗ, представници Министарства правде се 

нису удостојили ни да дају одговор. 

Подсећамо 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. 

Синдикат најоштрије осуђује било који вид напада на запослене у здравству, јер је недопустиво 

да су здравствени и нездравствени радници, који обављају изузетно тежак и одговоран посао, готово 

свакодневно изложени нападима, увредама и физичким насртајима несавесних појединаца, што указује 

на њихов незавидан безбедносни положај на радном месту. 

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. 

Сматрамо да постоји обавеза друштва да заштити све запослене у здравству. Напад не може и не 

сме бити третиран на начин да запослени покреће приватну парницу, јер се напад није догодио на улици 

него у здравственој установи где запослени раде штитећи општи интерес, а то је јавно здравље. 

Преко 80% запослених током своје каријере доживи вербално насиље, а преко 10% физичко! 



 
Време је да се коначно овоме стане на пут! 

Ово је кап која је прелила већ пуну чашу незадовољства због свега што се дешава у здравству. 

Потребно је разумевање пацијената и за запослене у здравству и за проблеме које имамо да би 

омогућили адекватну здравствену заштиту.  

У свакој здравственој установи видећете низ паноа на којима пише која права имају пацијенти, 

али нигде не пише да они имају бар обавезу на културно и достојанствено понашање према запосленима 

у здравству. 

Због свега наведеног, апелујемо на пооштравање казнене политике. 

Питамо се, колико још живота запослених треба да буде изгубљено или угрожено како би 

коначно надлежни државни органи прихватили вишедеценијску иницијативу Синдиката за измену 

КЗ??? 

СИНДИКАТ ОД ОВОГ ЗАХТЕВА НЕЋЕ ОДУСТАТИ.  


