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ЗАПИСНИК 
прве сједнице Главног одбора  

Струковног синдиката доктора медицине Републике Српске 
одржане у Бањој Луци 29. марта 2005. године, 

у просторијама Друштва доктора медицине Републике Српске 
 

 
Присутни: 
1. Доц. др Мирко Станетић, предсједник Скупштине Струковног синдиката 

доктора медицине РС 
2. Проф. др Душко Васић, предсједник Друштва доктора медицине РС 
3. Доц. др Александар М. Лазаревић, предсједник Коморе доктора медицине РС 
4. Мр. сци. мед. Божо Кривокућа, Бања Лука 
5. Др Драган Шаренац, Требиње 
6. Прим. др Милорад Рељић, Добој 
7. Прим. др Мирјана Ђекић-Чађо, Бања Лука 
8. Др Нада Лазић, Приједор 
9. Др Зорица Лазаревић, Соколац 

10. Др Драган Јововић, Касиндо 
11. Др Снежана Гегић, Бијељина 
12. Др Нела Митровић, Бијељина 
13. Др Сања Марић-Прерадовић, Бања Лука 
14. Др Рајко Додик, Градишка 
15. Др Јадранка Миличић-Ђурановић, Добој 
16. Др Горан Лончаревић, Вишеград 
17. Доц. др Милан Скробић, Бања Лука 
18. Др Нено Добријевић, Градишка. 

 
Дневни ред: 
 

1. Организација рада Главног одбора; 
2. Избор унутар Главног одбора: Избор предсједника, потпредсједника и 

секретара; 
3. Запошљавање секретара и/или административног радника; 
4. Почетак регистрације;  
5. Израда печата; 
6. Отварање рачуна и овјера потписника; 
7. Приједлог приступница; 
8. Организација конститутивних сједница подружница Синдиката; 
9. Израда Правилника о начину и методама кориштења финансијских 

средстава Синдиката; 
10. Израда Правилника о организацији вођења штрајка; 
11. Текућа проблематика. 

 
Дневни ред једногласно је усвојен. 
 

Састанак је водио Предсједник Скупштине Струковног Синдиката доктора 
медицине Републике Српске, до избора Предсједника Главног одбора. 
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АД. 1.  Организација рада Главног одбора; 
 

Доц. др Мирко Станетић, предсједник Скупштине Струковног синдиката 
доктора медицине Републике Српске поздравио је присутне и истакао да је његов 
задатак био сазвати Главни одбор. Адреса  Синдиката је у просторијама Коморе 
доктора медицине РС и Друштва доктора медицине РС у улици Првог крајишког 
корпуса 4/1 у Бањој Луци. Сала за састанке се увијек  може користити. 

Материјали (записник са Оснивачке Скупштине, коначна верзија Статута, 
послије измјена које су унесене на Скупштини) су достављени члановима Главног 
одбора. На записник нема примједби. Измјене и допуне Статута, усвојене на 
Оснивачкој скупштини, су извршене.   

Сједнице Главног одбора су радне, а чланови Главног одбора потпуно су 
једнаки. Најлакши начин комуникације међу члановима Главног одбора ће бити 
путем интернета. Неопходно је да чланови доставе своје електронске адресе.  
Рад Струковног синдиката доктора медицине Републике Српске ће се послије 
оснивања одвијати самостално. У свом раду Синдикат ће  указивати на проблеме у 
Комори и Друштву  доктора, али добронамјерно са циљем побољшања  положаја 
доктора медицине. Свакако треба избјећи ситуацију када се раније оснивао 
Синдикат доктора медицине РС који се углавном борио против Коморе. Законом је 
прописано да доктори морају бити чланови Коморе и ту се не може ништа 
промијенити. О организацији Коморе се може дискутовати.  

У сљедећем КОД-у, часопису Коморе доктора медицине РС биће објављени 
сви акти Синдиката. Све је потпуно јавно. Примају се и критике – добородошле су. 
Наглашено је да је само сједиште у Бањој Луци, али ниједан колега не смије бити 
запостављен гдје год био. Главни одбор ће ићи у који дио Републике Српске буде 
потребно. Тај став се не смије изиграти. 
 
АД. 2.  Избор унутар Главног одбора: Избор предсједника, потпредсједника и 

секретара; 
 

Доц. др Мирко Станетић рекао је да је у Главни одбор изабрано 15 колега. 
На који начин изабрати предсједника? Главни одбор представља оперативно 
тијело, поред предсједника Скупштине. Предсједник Главног одбора нема посебну 
улогу. За предсједника је, с најбољим намјерама,  дао приједлог да то буде Прим. 
др Мирјана Ђекић-Чађо са Клинике за плућне болести Клиничког центра у Бањој 
Луци уз образложење да се ради о изузетно борбеној особи која ради заједно с 
предсједником Скупштине Синдиката, при томе постоји могућност примања поште 
путем интернета и комуникације. Један од разлога да предсједник Главног одбора 
буде жена је и чињеница да је велики број колегиница у Главном одбору. 

За потпредсједника Главног одбора предложио је прим. др Крсту Чанчара, 
запосленог у Клиничком центру Источно Сарајево – Клинике и болничке службе у 
Србињу. То је врло коректан и ревносан човјек који је максимално ангажован од 
самог почетка формирања Иницијативног одбора Синдиката и активно је 
учествовао на свим састанцима.  

Истакнуто је да нико није вјечно изабран и да ће предсједник и 
потпредсједник бити једнаки свима осталима, али имају обавезу кореспонденције 
па ће на њима бити већи терет.  
Позвани су сви присутни да дају своје мишљење.  
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Приједлог да прим. др Мирјана Ђекић-Чађо буде изабрана за предсједника 
Главног одбора Струковног синдиката доктора медицине РС једногласно је 
прихваћен. 

Приједлог да прим. др Крсто Чанчар буде изабран за потпредсједника 
Главног одбора Струковног синдиката доктора медицине РС једногласно је 
прихваћен. 

Прим. др Мирјана Ђекић-Чађо је захвалила на указаном повјерењу и 
нагласила да ће чланство само реаговати на лош рад. 
 
 
АД. 3. Запошљавање секретара и/или административног радника; 
 

Новца нема, а трошкови и потребе ће расти.  
Доц. Станетић је истакао да је најбоље рјешење да Главни одбор донесе 

одлуку да се за почетак прими особа која би била ангажована по Уговору о 
обављању повремених послова. Та особа нека буде секретар и обавља 
административне послове. 

Приједлог је једногласно прихваћен. 
Сједиште је у просторијама Друштва. Постоји могућност кориштења 

технике. 
Поставља се питање колика ће бити надокнада за рад секретара. Проф. Др 

Душко Васић, предсједник Друштва доктора медицине РС, упозорио је присутне да 
треба видјети током рада колики ће бити обим посла, па тек онда одлучити. Плата 
ангажованог лица ипак не би требала бити једнака као плата техничких секретара 
Друштва и Коморе који имају много већи обим послова. Истакао је да треба 
направити план да ли је довољно 2 – 3 сата седмичног или дневног рада и током 
рада наћи средину.  

Прим. др Милорад Рељић из Опште болнице у Добоју предложио је да би у 
овом тренутку, због процеса судске регистрације, било најбоље да те послове 
обавља технички секретар Друштва, који од самог почетка обавља све 
административне послове везане за Синдикат и да за тај посао добије надокнаду. 

Професор Васић је одбацио тај приједлог јер у Друштву има много посла. 
Мр сци. мед. Божо Кривокућа упознао је присуне са чињеницом да у 

Клиничком центру има особа која одлично ради на рачунару, познају проблематику 
у здравству ради за малу плату и за мале новце би радила након радног времена. 
Прихваћен је приједлог да се обави разговор са поменутом радницом. 

Доц. Станетић предложио је да се овласти предсједник Главног одбора да у 
наредном периоду нађе особу за обављање повремених послова.  

Приједлог је прихваћен. 
 
АД. 4.  Почетак регистрације;  
 
 Неопходно је одмах започети поступак регистрације Струковног 
синдиката код суда. За израду потребне докуменатције неопходна је стручна помоћ 
правника. 
 Предложено је и једногласно прихцваћено да Предсједник Главног одбора  
контактира адекватну особу и приступи регистрацији. 
 За регистрацију су се сви чланови Главног одбора и присутни 
Предсједници подружница Доктора медицине  на Списак оснивача потписали у пет 
примјерака, јер је то  неопходан  документ приликом регистрације.  
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 Поступку регистрације се мора приступити одмах, јер само по 
регистрацији се може урадити приступница и вршити учлањење заинтересованих 
чланова. 
 
АД. 5. Израда печата; 
 

Печат Струковног синдиката доктора медицине РС је округао, промјера 40 
мм, с текстом: Струковни Синдикат доктора медицине Републике Српске. У 
средини је медицински знак - змија. 
 
АД. 6.  Отварање рачуна и овјера потписника; 
 
 Једногласно је одлучено да потписници рачуна буду предсједник Главног 
одбора Синдиката прим. др Мирјана Ђекић-Чађо и предсједник Скупштине 
Синдиката доц. др Мирко Станетић. 
 
АД. 7. Приједлог приступница; 
 
 Доц. Станетић је упознао присутне да ће приступница садржавати уводне 
напомене са нагласком да је приступање потпуно добровољно и да доктор о томе 
сам одлучује. 
 Приступница ће бити на А4 формату и биће одштампане на штампачу, а не 
копиране,  и достављене подружницама. 
 Усвојен је приједлог да треба писати да доктор самовољно иступа из 
других синдиката уколико жели. 
 Приједлог приступнице ће бити  електронским путем достављен свим 
члановима Главног одбора, те ће се  послије усаглашавања штампати коначна 
верзија. 
 
АД. 8. Организација конститутивних сједница подружница Синдиката; 
 
 На Оснивачкој скупштини речено је како ће се организовати база. 
Закључак је да треба сазвати скупштине подружница. Предсједници подружница 
Друштва доктора медицине РС ће добити задатак да сазову скупштину подружнице 
и да формирају подружнице Струковног синдиката доктора медицине РС. 
 Доц. др Милан Скробић из Завода за нуклеарну медицину Клиничког 
центра у Бањој Луци предложио је да изабрани чланови Главног одбора Синдиката 
са предсједницима подружница Друштва заједно формирају синдикалне 
подружнице. 
 Приједлог је усвојен. 
 Приједлог да чланови Главног одбора у својим срединама буду 
предсједници синдикалних подружница није усвојен. 
 На питање како територијално основати синдикалне подружнице, 
закључено је да се оснују паралелно са подружницама Друштва доктора медицине 
РС. 

Др Нено Добријевић предложио је да чланови Главног одбора Синдиката 
обавезно морају бити чланови Главног одбора синдикалних подружница. 

Приједлог је једногласно усвојен. 
Рок за ове активности је 30 дана. 
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На питање који су задаци кад се сазове скупштина подружнице, објашњено 
је да се бира руководство:  Извршни одбор и предсједник. 
 
АД. 9. и 10. Израда Правилника о начину и методама кориштења 

финансијских средстава Синдиката и Израда Правилника о 
организацији вођења штрајка; 

 
 Пошто је Статутом регулисано да се ова два правилника морају донијети у 
року од 90 дана од дана Оснивачке Скупштине, Доц. Станетић је предложио да 
предсједник с 2-3 члана и правником састави правилнике. Истакао је да се 
минимум рада у здравственим установама мора одржати, али да не буде спорно 
шта је минимум рада, шта су обавезе доктора. На то су доктори поучени горким 
искуством. Пацијенти не смију бити оштећени. Нико није дефинисао шта је 
минимални процес рада. Приликом израде Правилника о вођењу штрајка љекари 
морају то дефинисати и сугерисати правнику. 
 Предсједник Главног одбора је овлаштен да контактира са особама које могу 
пружити стручну помоћ у изради ових Правилника.  
 Усвојен је приједлог др Драгана Шаренца да чланови групе која ће с 
правником саставити правилнике буде из сва 3 нивоа здравственог система. 
 Предложена је радна група за састављање правилника: 
1. Прим. др Мирјана Ђекић-Чађо, КЦ Бања Лука 
2. Др Сања Марић-Прерадовић, Дом здравља Бања Лука 
3. Др Рајко Додик, Општа болница Градишка 
4. Мр сци. мед. Божо Кривокућа, КЦ Бања Лука. 
 Приједлог је једногласно усвојен. 
 
АД. 11. Текућа проблематика. 
 

Повела се расправа о члану 6. Статута – нејасно је да ли се мировање  
чланства у Синдикату именовањем на функцију послодавца (министар, замјеници 
министра, помоћници министра, директори, помоћници директора, замјеници 
директора, начелници клиника и руководиоци истог ранга) односи и на шефове 
служби у Општим болницама јер у појединим службама је запослен 1 или 2 љекара. 
Др Драган Шаренац из Опште болнице у Требињу упознао је присутне да је шеф 
Службе трансфузиологије. У болници је одржан састанак и закључено је да би по 
тим критеријумима пола чланства било избачено. Др Снежана Гегић из Опште 
болнице Бијељина је истакла да је она шеф Службе трансфузиологије у којој је 
поред ње запослен још само један колега. Истакнуто је да се ово искључиво односи 
на клиничке центре и клинике – ниво клиника није исто што и ниво начелника 
служби од 1 или 2 доктора. На примједбу да би се требало у Статуту прецизирати 
овај став, истакнуто је да се Статут не може мијењати јер га је Скупштина  
усвојила, а на самој Оснивачкој скупштини је приједлог измјене овог члана 
одбачен. 
 Др Горан Лончаревић из Дома здравља у Вишеграду поставио је питање да 
ли, као члан Управног одбора Јавног фонда здравственог осигурања, може бити 
члан Главног одбора Синдиката.  
 Присутни су закључили да само неко ко је члан Управног одбора у установи 
у којој је запослен, не може бити члан Главног одбора. 
 У даљем раду се намећу многобројна питања: 
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 Истакнуто је да ниједном рјечју није ништа лоше речено против 
Синдиката доктора медицине РС. У политици колеге нису дале пуно доприноса – 
нико од колега у Народној скупштини РС није устао и рекао шта је двојна пракса. 
Јасно и гласно морамо рећи шта је шта. Приватни љекари такође могу бити у 
Синдикату. 
 Др Нено Добријевић је истакао да су колеге револтиране. Какав је положај 
Струковног синдиката доктора медицине РС у потписивању колективних уговора? 
Доц. Станетић је нагласио да су доктори ниподаштавани. Пословни главне сестре 
су изједначени с пословима доктора. Неке одлуке се доносе прегласавањем. 
Поједини директори кокетирају са синдикатом и додворавају се медицинском 
особљу. Што већи број приступница буде испуњен, ниједан министар се томе неће 
моћи одупријети. Самоуправљање у тиму је потпуна глупост. 
 Доц. др Милан Скробић је  нагласио да се често размишља на превазиђен 
начин. Мора се схватити да постоји конкуренција. У Хрватској у синдикату 
школства постоји 6 синдиката. Главни одбор има огромну обавезу. Већина 
синдиката је у функцији власти. Штрајк у Бањој Луци је значио промјену услова 
рада. Све је мање могућности да се ради. Ако овај Синдикат не буде представљао 
раднике, угасиће се. Ако се изборимо да будемо равноправни са Фондом, Владом, 
својом установом, онда ћемо нешто урадити. Интерес власти је другачији. У 
медицини је огроман јаз. Распон струке је огроман. Сутра ће се пацијенти окренути 
љекару са именом или отићи у приватну установу. Говоримо о реформи у 
здравству. Морамо се уклопити. Само се нашом активношћу може разгрнути облак 
изнад нас. Много је удараца. 
 Мр сци. мед. Божо Кривокућа је истакао да је грански синдикат био у 
функцији власти. Ово је наш одговор медицинским радницима. Наш Синдикат ће 
бити звијезда водиља. 

Др Снежана Гегић је изнијела проблем око доласка – чланови Главног 
одбора сами сносе трошкове. 

Истакнуто је да ће се овај проблем уврстити у Правилник о начину и 
методама кориштења финансијских средстава Синдиката. 

 
 
 

Предсједник Скупштине Струковног синдиката РС 
Доц. др сц мед Мирко Станетић 


