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ЗАПИСНИК 
са Састанка Иницијативног одбора Синдиката  

одржаног 1. фебруара 2005. године у Бањој Луци 
 
 

Дневни ред: 
 

1. План даљњих активности око организације Синдиката; 
2. Текућа проблематика. 
 
Присутни: 
1. Доц. др Мирко Станетић, Бања Лука 
2. Доц. др Милан Скробић, Бања Лука 
3. Др Анђа Сушић, Добој 
4. Др Јадранка Ђурановић-Миличић, Добој 
5. Прим. др Крсто Чанчар, Србиње 
6. Др Сања Марић-Прерадовић, Бања Лука 
7. Прим. др Александар Берета, Приједор 
8. Др Божидар Гајић, Градишка. 
 
 
АД. 1. План даљњих активности око организације Синдиката; 
 
Доц. др Мирко Станетић упознао је присутне да је након састанка одржаног 24. 
децембра 2004. године предсједницима подружница Друштва доктора медицине 
Републике Српске упућен допис који су претходно добили сви чланови Иницијативног 
одбора Синдиката и дали своје сагласности на текст дописа. 
Направљен је Статут Синдиката, а кориштени су статути Хрватског лијечничког 
синдиката и Синдиката лекара и фармацеута Србије. У нашем Статуту  наведено је да је 
рачун јединствен, а не по подружницама. 
Сљедећи корак је Оснивачка Скупштина.  
 
Прим др Крсто Чанчар 
- Финансирање ће бити проблем 
- Дио чланарине нека иде републичком Синдикату, а дио синдикалним 

организацијама 
 
Доц. др Мирко Станетић 
- У Хрватској 40% финансијских средстава иде централи, а 60% подружници 

 
Прим др Крсто Чанчар 
- највећи дио љекара је концентрисан у Бањој Луци 



- ако средства ограничавамо, финансијска ситуација у малим срединама ће бити 
неповољна 

- 40% чланарине уплаћује се републичком Синдикату, а 60% подружницама 
Синдиката 

Приједлог је једногласно прихваћен.  
 
Доц. др Мирко Станетић 
- Главни одбор Синдиката има право помоћи одређену подружницу 
 
Прим. др Александар Берета 
- На Скупштини ће бити примједби  
- Једно од питања на састанку Подружнице приједорске регије било је да ли 

пензионери могу бити чланови Синдиката 
 
Доц. др Мирко Станетић 
- Основни задатак Синдиката је борба за колективни уговор 
- Синдикат не може утицати на пензије, али постоји могућност бриге за пензионисане 

љекаре 
 
Др Божидар Гајић 
- у току сам свих активности око оснивања Синдиката иако нисам био на првом 

састанку 
- у члану 17. Статута је наведено: Двотрећинском већином Скупштина ССДМРС 

одлучује о покретању и престанку штрајка, промјенама Статута и финансијама. Ако 
Скупштина има око 200 чланова , тешко ће се донијети било каква одлука, ако не 
дође 140 чланова. 

 
Доц. др Мирко Станетић 
- Штрајк у Клиничком центру у Бањој Луци се завршио веома необично – задњи дан 

штрајка нисмо ни знали да сутра штрајка неће бити 
- Оног тренутка кад је именован нови директор Клиничког центра све је стало 
- Синдикално руководство нам је окренуло леђа 
- у члановима 17. и 19. треба додати ријеч ПРИСУТНИХ - Скупштина одлучује 

двотрећинском већином присутних чланова 
- у Бањој Луци је највећи проблем око организације 
- не смијемо се довести у ситуацију да се правдамо 
- Иницијативни одбор Синдиката се више неће ни састајати након Оснивачке 

Скупштине, али док ради требамо стајати чврсто иза својих одлука 
- Мислили смо да ћемо повући све здравствене раднике у синдикат 
- Никоме не смијемо дозволити манипулацију 
- Можда и треба бити 200 љекара у Скупштини 
- У члану 6. Статута  стоји да ако је неко изабран на функцију, мандат му је 

аутоматски замрзнут у Синдикату 
- Директор управља преко начелника клиника  
- Начелник креира политику као и директор 
Приједлог допуне члана 17. и члана 19. алинеје 5. Статута је једногласно прихваћен.  
 
Др Сања Марић-Прерадовић 
- у Дому здравља у Бањој Луци је иста ситуација, само су у питању службе, а не 

клинике 
 
 



Доц. др Мирко Станетић 
- члан 6. треба прецизирати и допунити – у загради навести: директори, 

помоћници, замјеници, начелници клиника, руководиоци истог ранга. 
- Морамо одредити термин Оснивачке скупштине 
Приједлог допуне члана 6. Статута је једногласно прихваћен.  
 
Прим. др Александар Берета 
- Предсједник Гранског синдиката здравства Миленко Гранулић ме је назвао и 

интересовао се шта се организује, какав синдикат 
- Покреће се питање учлањивања у Синдикат – млади љекари, који одлазе из 

Приједора на специјализацију у КЦ у Бањој Луци, тврде да им се аутоматски  
доласком у КЦ активира чланство у Синдикату доктора медицине РС и узима им се 
чланарина с платне листе  

- Др из Новог Града доставио ми је писмо Синдиката доктора медицине Републике 
Српске од 28. 4. 2004. године, а предмет је: Обавијест о Синдикату доктора 
медицине Републике Српске па молим да се прочита 

 
Др Анђа Сушић 
- немамо никакву информацију о скупштинама које се спомињу у допису 
 
Доц. др Мирко Станетић 
- Од Скупштине у Добоју небројено пута сам разговарао с доц. др Миланом 

Стојаковићем 
- Чак је тражио да сви потпишемо да буде изабран за директора Клиничког центра 
- Након Скупштине у Добоју, на моје инсистирање доц. др Момчило Биуковић је 

заједно са мном отишао на састанак с доц. Стојаковићем, али нисмо постигли 
ништа. Изразили смо негодовање што је начелник Клинике јер је то неспојиво са 
функцијом предсједника Синдиката. Такође нипошто није хтјео напустити ни челно 
мјесто у Синдикату 

- Проф. др Душко Васић  такође је  разговарао с доц. Стојаковићем, али ни то није 
успјело 

- Не би било проблема да рад Синдиката барем  даје резултате 
- Било је крајње је неукусно кад је прошле године КЦ у Б. Луци облијепљен 

плакатима за путовање у Париз за 8. март – то није циљ Синдиката 
 
Доц. др Милан Скробић 
- основни циљ нам је одржати Оснивачку скупштину 
- морамо је добро припремити 
 
Др Јадранка Ђурановић-Миличић 
- директор нас је подржао у оснивању Синдиката, али имамо јак отпор радника Дома 

здравља у Добоју (техничара, медицинских сестара...) 
 

Доц. др Мирко Станетић 
- Оснивачка скупштина – 11. март у 13 часова и Великој сали Кина Палас у 

Бањој Луци 
- Предсједницима подружница Друштва доктора медицине РС упутити дописе: 

1. допис који им је већ послат, Статут, обавијест о одржавању Оснивачке 
скупштине с молбом да имена делегата доставе најкасније до 28. фебруара 

- Да ли на Изборној скупштини делегати сами да бирају органе и предсједника или 
ћемо дати приједлог  



- Сматрам да предсједник треба бити жена – мој приједлог је прим. др Мирјана 
Ђекић-Чађо 

 
Прим. др Александар Берета 
- На самој Скупштини треба људима дати 2-3 приједлога за предсједника и тајним 

гласањем нек одлуче. Најлакше ћемо то извести ако на лист папира ставимо 3 
имена и делегати на Скупштини нек заокруже име 

Приједлози су једногласно прихваћени. 
 
Доц. др Милан Скробић 
- било би добро да се дан-два прије Скупштине Иницијативни одбор састане  и 

састави све приједлоге органа 
 
Доц. др Мирко Станетић 
- предсједници подружница нек доставе делегате и приједлог Главног одбора 
- Иницијативни одбор ће се састати на дан Онсивачке скупштине 11. марта у 

11.30 часова у канцеларији Друштва и саставити приједлоге органа 
Приједлози једногласно прихваћени. 
 
 

 
 

У име Иницијативног одбора 
Доц. др Мирко Станетић 

 
 
 
 
 

Бања Лука, 02. 02. 2005. године. 
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