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SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA STRUKOVNOG SINDIKATA DOKTORA MEDICINE 
 
Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske održao  je dana 20.03.2015.godne  redovnu godišnju 
izvještajnu  Skupštinu.  Na  skupštini  su  jednoglasno  usvojeni  izvještaji  o  radu  i  plan  rada  za  naredni 
jednogodišnji period.   
 
Skupština  je  konstatovala  da  se  zdravsteni  sistem  u Republici  Srpskoj  nalazi  u  naročito  teškom  i  gotovo 
bezizlaznom  stanju  i  ponovo  apelovala  na  Vladu  Republike  Srpske  i  resorno ministarstvo  da  hitno  i  bez 
odlaganja pristupe ozbiljnim reformama u zdravstvu koje su jedino rješenje za poboljšanje sadašnjeg stanja. 
 
Skupština  je  jednoglasno  utvrdila  i  jednogodišnji  plan  rada  ovog  sindikata  i  zadužila  Glavni  odbor 
Strukovnog  sindikata da se preduzme sve  raspoložive mjere da  se u ovoj  teškoj situciji prije svega zaštite 
prava pacijenata, a zatim i profesionalna, socijalna i ekonomska prava i dostojanstvo rada doktora medicine 
i drugih zdravstvenih radnika. 
 
U tom cilju Skupština je jednoglasno donijela sledeće odluke: 
 

1. Odluka da se odbiju kao neprihvatljiv Nacrt teksta izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS 
sa zahtjevom da nadležni predlagač pripremi tekst novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim bi se 
omogućila reforma zdravstvenog sistema u RS  i donošenje novog zdravstvenog zakonodavstva koji 
uključuje i donošenje Zakona o djelatnosti doktora medicine. 
 

2. Odluka kojom se od Vlade Republike Srpske zahtjeva da bez odlaganja na zakoniti  i transparentan 
način,  a najkasnije  do  kraja marta  2015.godine  na  zakoniti  način  rješi      otvorena  pitanja  uplate 
neuplaćenih obaveznih doprinosa za radnike javnih zdravstvenih ustanova  i obezbjedi uslove da se 
svim  zaposlenim  u  javnim  zdravstvenim  ustanovama  omogući    zakonsko  pravo  na  zdravstvenu  i 
socijalnu zaštitu, koje uključuje  i pravo radnika u zdravstvu na dostojanstven odlazak u penziju.   U 
suprotnom  Skupština  nalaže  Glavnom  odboru  da  preduzme  sve  potrebne mjere  koje  uključuju  i 
podnošenje  kolektivnih  tužbi  nadležnim  sudovima,  kao  i  podnošenje  krivičnih  prijava  nadležnim 
tužilastvima, a protiv svih odgovornih rukovodilaca u  javnim zdravstvenim ustanovama koje  imaju 
dogovanja za doprinose veća od 300.000 KM. 
 

3. Odluka kojom se daje saglasnost Glavnom odboru da zbog dugovanja za obavezne doprinose, a u 
skladu  sa Zakonom o  štrajku   pripremi  i  istovremeno organizuje  štrajk upozorenja u  svim  javnim 
zdravstvenim ustanovama u kojima su dugovanja za doprinose veća od  300.000 KM. 
 

4. Odluka kojom se Glavnom odboru daje saglasnost da, ukoliko dođe do daljeg poskupljenja troškova 
života    (poskupljenje  električne  energije    i  drugih  usluga  i/ili  povećanje  PDV‐a)  preduzme  sve 
potrebne mjere da se od poslodavaca u javnim ustanovima zatraži povećanje plata za najmanje 5%. 

 
5. Odluka  kojom  se  Glavnom  odboru  daje  saglasnost  da  pokrene  ocjenu  ustavnosti  svih  spornih 

odredbi Zakona o platama u javnim zdravstvenim ustanovama i Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 



 
6. Odluka kojom se Glavnom odboru daje saglasnost da preduzme sve potrebne mjere da se doktorima 

medicine omogući pravo na dopunski  rad do polovine  radnog vremena kod drugog poslodavca u 
svim slučajevima u kojima ne postoji konkurencija poslodavcu. 
 

7. Odluka kojom se Glavnom odboru daje saglasnost da preduzme sve potrebne mjere da se spriječi 
poslodavcima da u javnim zdravstvenim ustanovama nezakonito organizuju obavezni prekovremeni 
rad i pripravnosti doktora medicine  bez  njihove saglasnosti. 
 

8.  Odluka kojom se Glavnom odboru daje saglasnost da preduzme sve potrebne mjere koje se odnose 
na aktivnosti donošenja novog zakona o radu u RS, u kojem se moraju zaštiti  interesi zdravstvenih 
radnika, a naročito doktora medicine i obezbjediti uslovi za bolji profesionalni, socijalni i ekonomski 
položaj  doktora  medicine  i  drugih  zdravstvenih  radnika,  da  bi  se  smanjile  očekivane  velike 
ekonomske migracije ovih  stručnjaka u  inostranstvo, a koja može dovesti do kolapsa  zdravstvene 
službe u Republici Srpskoj. 
 

9. Odluka kojom se Glavnom odboru daje saglasnost da preduzme sve potrebne mjere da vlasti u RS 
omoguće  zapošljavanje  svih  mladih  doktora  medicine  koji  se  nalaze  na  evidencijama  službi  za 
zapošljavanje  na  koji  način  se mora  omogućiti  poboljšanje  jako    loše  starosne  strukture  doktora 
medicine u sistemu zdravstvene zaštite. 

 
 
Banja Luka, 23.03.2015.god. 
 
 
 

                      
 

 
 
 
 
 
 
   


