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Поштоване колегинице, колеге, лекари, 

радници и сарадници у здравству, 

 

Свирепо убиство наше колегинице 

здравствене установе у Шапцу, шокирао је све здравствене раднике и сараднике. Убијена 

подмукао и застрашујући начин, наша драга колегиница на  радном месту, редовно

посао.  

Својим животом Љубинка је платила хуманост, љубазност, предусретљивост и све остале епитете који 

красе тако узвишену  професију  медицинске сестр

Сви здравствени радници су у шоку, а истовремено и у страху да се то може догодити свакоме од нас, 

можда већ СУТРА??? 

Смрт наше колегинице Љубинке  је свим 

радницима и сарадницима, не само опомена, већ обавеза да се сви уједине у једном 

Морамо, сви заједно колико нас има,  да  тражимо

већ једном схвате  вапаје за обезбеђење наших  радних места и 

никакав вид  НАСИЉА, а камоли ГУБИТАК ЖИВОТА, 

као што се догодило нашој Љубинки Поповић!!!

Дала је Љубинка свој живот професији и то

СЛАВА  ЈОЈ! 
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лекари, фармацеути, биохемичари, стоматолози

наше колегинице ЉУБИНКЕ ПОПОВИЋ, који се догодио јуче у просторијама 

здравствене установе у Шапцу, шокирао је све здравствене раднике и сараднике. Убијена 

ша драга колегиница на  радном месту, редовно

Својим животом Љубинка је платила хуманост, љубазност, предусретљивост и све остале епитете који 

красе тако узвишену  професију  медицинске сестре – техничара. 

Сви здравствени радници су у шоку, а истовремено и у страху да се то може догодити свакоме од нас, 

Смрт наше колегинице Љубинке  је свим медицнским сестрама-техничарима, лекарима и  

ицима, не само опомена, већ обавеза да се сви уједине у једном 

Морамо, сви заједно колико нас има,  да  тражимо, по ко зна који пут, заштиту од надлежних органа 

обезбеђење наших  радних места и  да се  НИКАДА више не дозволи 

, а камоли ГУБИТАК ЖИВОТА, ни једном здравственом раднику или сараднику, 

као што се догодило нашој Љубинки Поповић!!! 

а свој живот професији и то никада нећемо заборавити!!! 

                                                           Председник НАУЗР Србије
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фармацеути, биохемичари, стоматолози,  здравствени 

, који се догодио јуче у просторијама 

здравствене установе у Шапцу, шокирао је све здравствене раднике и сараднике. Убијена је на 

ша драга колегиница на  радном месту, редовно обављајући  свој 

Својим животом Љубинка је платила хуманост, љубазност, предусретљивост и све остале епитете који 

Сви здравствени радници су у шоку, а истовремено и у страху да се то може догодити свакоме од нас, 

техничарима, лекарима и  здравственим 

ицима, не само опомена, већ обавеза да се сви уједине у једном једином правцу. 

иту од надлежних органа , да 

НИКАДА више не дозволи  

ни једном здравственом раднику или сараднику, 

рбије  са својим Чланицама  

                                                                              Небојша Вацић 


