
Записник  
са Оснивачке скупштине  

Струковног синдиката доктора медицине Републике Српске 
одржане 11. марта 2005. године у Бањој Луци 

 
 
 

Присутно: 102 доктора медицине из цијеле Републике Српске. 
 
Дневни ред: 

 
1. Отварање рада Скупштине Струковног синдиката доктора медицине Републике 

Српске, 
- Избор Радног предсједништва; 
- Избор Верификационе комисије; 
- Избор Кандидационе комисије; 

2. Уводна ријеч Иницијативног одбора за формирање Струковног синдиката 
доктора медицине Републике Српске; 

3. Верификација делегата; 
4. Доношење Одлуке о оснивању Струковног синдиката доктора медицине 

Републике Српске; 
5. Избор Статутарне комисије; 
6. Приједлог Статута Струковног синдиката доктора медицине Републике Српске; 
7. Избор Предсједника Скупштине Струковног синдиката доктора медицине 

Републике Српске; 
8. Избор Главног Одбора Струковног синдиката доктора медицине Републике 

Српске; 
9. Програм рада Струковног синдиката доктора медицине Републике Српске. 
 
Дневни ред једногласно је усвојен. 
 
 
АД. 1. Отварање рада Скупштине Струковног синдиката доктора медицине 

Републике Српске: 
- Избор Радног предсједништва; 
- Избор Верификационе комисије; 
- Избор Кандидационе комисије. 

 
Доц. др Мирко Станетић  поздравио је присутне у име Иницијативног одбора 
Струковног синдиката доктора медицине Републике Српске.  
АД. 1/1. Предложено је Радно предсједништво: 

1. Доц. др Мирко Станетић, Бања Лука; 
2. Проф. др Душко Васић, Добој; 
3. Доц. др Никола Гаврић, Добој; 
4. Др Добрила Родић, Бања Лука. 

Приједлог састава Радног предсједништва једногласно је усвојен. 



АД. 1/2. Предложена је Верификациона комисија: 
1. Др Сања Марић-Прерадовић, Бања Лука; 
2. Др Неџад Хавић, Бијељина; 
3. Др Неђо Митровић, Добој. 

Приједлог састава Верификационе комисије једногласно је усвојен. 
 
АД. 1/3. Предложена је Кандидациона комисија: 

1. Прим. др Александар Берета, Приједор; 
2. Др Јован Ћулум, Бања Лука; 
3. Др Анђа Сушић, Добој. 

Приједлог Кандидационе комисије једногласно је усвојен. 
 
АД. 2. Уводна ријеч Иницијативног одбора за формирање Струковног 

синдиката доктора медицине Републике Српске 
  
Доц. др Мирко Станетић упознао је присутне са радом Иницијативног одбора и са 
свим активностима које су покренуте од Изборне скупштине Друштва доктора 
медицине РС (одржане 6. априла 2004. године у Добоју) до данас. У Добоју је 146 
доктора медицине (делегираних по принципу 1 делегат на 10 доктора медицине) 
једногласно донијело одлуку да се покрене иницијатива за оснивање синдиката. 
Нарасла је потреба за формирањем синдиката јер је  минимализована активност 
постојећег синдиката. Предсједништво Друштва доктора медицине РС је 
покренуло иницијативу и именовало Иницијативни одбор. Резултат рада 
Иницијативног одбора је данашња Оснивачка скупштина. 
 
АД. 3.  Верификација делегата 
 
Иницијативном одбору  је стигло 130 имена делегата за Оснивачку скупштину што 
значи да 1300 доктора медицине послало своје делегате. Др Сања Марић-
Прерадовић је испред Верификационе комисије констатовала да су у сали присутна 
92 делегата и да Скупштина може наставити са радом. 
У току сједнице је приступило још 10 делегата. 
 
АД. 4. Доношење Одлуке о оснивању Струковног синдиката доктора 

медицине Републике Српске 
 
Присутни чланови Оснивачке скупштине једногласно су донијели Одлуку о 
оснивању Струковног синдиката доктора медицине Републике Српске. 
 
АД. 5.  Избор Статутарне комисије 
 
Прим. др Александар Берета је испред Кандидационе комисије дао приједлог 
састава Статутарне комисије: 

1. Др Јадранка Ђурановић-Миличић, Добој; 
2. Прим. др Милан Пејић, Касиндо; 
3. Др Лукреција Манојловић, Бијељина. 



Приједлог састава Статутарне комисије једногласно је усвојен. 
 
АД. 6. Приједлог Статута Струковног синдиката доктора медицине 

Републике Српске 
 
Др Душан Гашић из Дома здравља у Новом Граду рекао је да има информацију да 
је 2002. године основан Синдикат доктора медицине РС. Шта је у питању? 
Доц. Станетић је објаснио да је то тачно. Била је то добра идеја која није доживјела 
успјех. Наново се оснива као 3. стуб поред Коморе и Друштва. Идеја је зачета у 
Добоју и нико нема право да каже да немамо право да то урадимо. 
Подружнице се формирају територијално. Најлакше је ићи системом подружница 
Друштва. Подружнице имају Извршни одбор од 7 чланова, а он подноси извјештај  
својој подружници. Подружница смије покренути иницијативу о штрајку. 
На питање да ли то значи да ће бити поново сарадња између Друштва и Синдиката 
(јер се свима од Коморе и Друштва «диже коса»), наглашено је да овим оснивањем 
престаје свака сарадња. 
У члану 4. у  алинеји 3. наведено је да је један од циљева заштита права. Којих 
права? – Ако доктор остане без посла обезбједиће му се правна помоћ у спору, а 
закон о раду постоји. Синдикат има амбицију помоћи члану. 
Повела се дискусија око члана 6. Статута. Присутнима није било јасно шта значи 
да докторима медицине, који су именовани на функцију послодавца, чланство у 
Синдикату мирује. Нпр. Министар је и даље члан Синдиката.  Образложено је да 
министар јесте члан, али не може обављати функцију у Синдикату. 
Већина присутних се сложила да се члан 6. не мијења. 
Прим. др Мирјана Ђекић-Чађо са Клинике за плућне болести КЦ Бања Лука питала 
је може ли се формирати синдикат под овим именом. Постојећи синдикат је исто 
струковни. То је само термин који ће се користити приликом регистрације јер већ 
постоји Синдикат доктора медицине РС. 
Др Биљана Прстојевић-Зелинчевић из Психијатријске болнице «Јакеш» у Модричи  
рекла је да је разговарала са члановима Синдиката доктора медицине РС из Дома 
здравља у  Модричи и да они не знају коме ће се прикључити. Боје се да ћемо се 
разјединити. Поставља се питање да ли је овај Синдикат успио ступити у везу са 
Синдикатом доктора медицине РС.  
Доц. Станетић је нагласио да је у неколико наврата разговарано са Синдикатом 
доктора медицине РС, али без успјеха. 
На  примједбу присутних да имамо 2-3 синдиката који раде паралелно, за ријеч се 
јавио проф. др Душко Васић и објаснио да 2002. јесте покренута иницијатива, али 
да није једнако као сада. Из Добоја се учланило 35 доктора, али су се убрзо 
ишчланили. Многи од њих су присутни на данашњој Скупштини. Нема међусобног 
сукобљавања. Обављен је коректан разговор са доц. др Миланом Стојаковићем, 
предсједником Синдиката доктора медицине РС, али договора није било. 
Прим. мр сци. мед. Владо Марковић из Дома здравља у Бањој Луци изразио је наду 
да је Иницијативни одбор поштовао процедуру око оснивања. Члан је Синдиката 
доктора медицине РС и боји се да ће се довести до страшне забуне. Слаже се да је 
назив Струковни синдикат у контексту организовања и због регистрације. Сматра 
да би се требало у складу са Статутом Синдиката доктора медицине РС измијенити 



руководство, а оснивање овог Синдиката може бити прелазно рјешење. Не требамо 
се звати Струковни синдикат и у току рада треба извршити корекцију. 
Сви су чланови Гранског синдиката – досада су средства ишла њима. Како сада 
плаћати?  
Наглашено је да свако има право одлучити да ли ће бити члан Гранског синдиката, 
Синдиката доктора медицине РС или Струковног синдиката доктора медицине РС. 
Нико нема право наметати плаћање. 
Др Душан Гашић је објаснио да Струковни синдикат  одобрава чланство у другим  
синдикатима, а Грански синдикат Статутом не допушта ту могућност. 
Расправљало се о члану 14. и дат је приједлог да се Скупштина мора сазвати када 
то тражи најмање 10 чланова. Приједлог је одбачен већином гласова. 
Прим. др Милан Пејић  рекао је да чланове 16. и 17. треба измијенити. Поставио је 
питање ко је професионално лице и нагласио да све што није дефинисано није 
добро. Неко треба радити одговорно – ко ће професионално радити и ко одговара? 
Професионално лице је административни радник, тј. лице које обавља 
административне послове. 
Прим. др Владо Марковић нагласио је да све има за и против. Шта је мудро – да 
одлуке доноси 2/3 укупног броја или 2/3 присутних чланова Скупштине? 
Блокирамо сами себе. Свако од ових објашњења има добру и лошу страну, а битне 
су констатације. 
Члан 16. треба допунити ријечима од укупног броја чланова и он сада гласи: 

Члан 16. 
Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна надполовична већина 

чланова од укупног броја делегата. Одлуке се доносе већином гласова и то 
јавним гласањем. 
Овако измијењен члан 16. једногласно је усвојен. 
 
У члану 17. ријеч присутних се мијења ријечима укупног броја и он сада гласи: 

Члан 17. 
Двотрећинском већином укупног броја чланова Скупштина ССДМРС 

одлучује о покретању и престанку штрајка, промјенама Статута и 
финансијама. 
Овако измијењен члан 17. једногласно је усвојен. 

 
У члану 19. алинеји 5. ријеч присутних се мијења ријечима укупног броја и он 
сада гласи: 

Члан 19. 
Главни одбор ССДМРС посебно обавља сљедеће послове:  

- осигурава и реализује циљеве и задатке из члана 4. Статута;  
- организује рад и усклађује интересе појединих дијелова ССДМРС;  
- осигурава информисање чланства;  
- брине о реализацији одлука Скупштине и провођењу програма рада; 
- припрема, преговара и склапа Колективни уговор, који је пуноважан када 

га усвоји Скупштина. Одлуку о закључивању Колективног уговора 
Скупштина доноси двотрећинском већином укупног броја чланова;  



- припрема извјештаје о реализацији програма и финансијске извјештаје те 
их подноси Скупштини на усвајање;  

- располаже имовином ССДМРС у складу с одлукама Скупштине.  
Овако измијењен члан 19. једногласно је усвојен. 
 
Мр. сци. мед. Златко Максимовић из Бијељине дао је приједлог да више новца иде 
према подружницама, а мање према Главном одбору. 
Члан 24. се мијења и умјесто 60%  ставља се 70% , а умјесто  40% ставља се 30% и 
члан 24. сада гласи: 

Члан 24. 
ССДМРС се финансира из чланарине која износи 1% нето плате. 

Расподјела чланарине износи 70% према подружници ССДМРС, а 30% према 
Главном одбору ССДМРС. 

Остали начини финасирања су донације и други законски дозвољени 
извори. 

Средства ССДМРС служе за дјелатност и послове остваривања 
синдикалних програма, за доприносе или чланарине другим синдикатима са 
којима се удружује. 
Овако измијењен члан 24. једногласно је усвојен. 
Др Нено Добријевић из Опште болнице у Градишкој нагласио је да постоји велико 
незадовољство чланова. Неке здравствене установе нису хтјеле делегирати своје 
чланове. Чланови Друштва доктора медицине РС и Струковног синдиката доктора 
медицине РС ће вредновати рад.  
Доц. др Весна Ећим-Злојутро је предложила да члан 28. треба промијенити: треба 
ли печат промјера 40 мм и треба ли се дописати којим писмом је исписан текст 
печата. 
Приједлози су одбачени. 
Присутне је занимало ко покреће формирање синдикалних подружница. 
Предсједници подружница Друштва ће покренути формирање синдикалних 
подружница. 
 
Измијењени Статут је једногласно усвојен. 
 
АД. 7.  Избор Предсједника Скупштине Струковног синдиката доктора 

медицине Републике Српске 
Прим. др Александар Берета је испред Кандидационе комисије за предсједика 
Скупштине Струковног синдиката доктора медицине РС предложио доц. др Мирка 
Станетића, човјека који је водио Иницијативни одбор и највише се залагао. 
Приједлог је једногласно усвојен. 
 
АД. 8. Избор Главног Одбора Струковног синдиката доктора медицине 

Републике Српске 
 
Кандидациона комисија је дала приједлог састава Главног одбора: 

1. Др Драган Јововић, КЦ И. Сарајево – Клинике и болничке службе у 
Касиндолу 



2. Др Зорица Лазаревић, Психијатријска болница Соколац 
3. Др Нела Митровић, Општа болница Бијељина 
4. Др Сњежана Гегић, Општа болница Бијељина 
5. Др Драган Шаренац, Општа болница Требиње 
6. Прим др Крсто Чанчар, КЦ И. Сарајево – Клинике и болничке службе у 

Србињу 
7. Др Горан Лончаревић, Дом здравља Вишеград 
8. Др Јадранка Ђурановић-Миличић, Дом здравља Добој 
9. Прим. др Милорад Рељић, Општа болница Добој 

10. Др Божо Кривокућа, Клинички центар Бања Лука 
11. Прим. др Мирјана Ђекић-Чађо, Клинички центар Бања Лука 
12. Др Сања Марић-Прерадовић, Дом здравља Бања Лука 
13. Др Нада Лазић, Општа болница Приједор 
14. Др Рајко Додик, Општа болница Градишка 
15. Др Милан Видовић, Здравствени центар Зворник 
 
Приједлог састава Главног одбора једногласно је усвојен. 
 
 
АД. 9.  Програм рада Струковног синдиката доктора медицине Републике 

Српске 
 
 
Објашњено је да  ће се наредне активности одвијати према плану: 

• Конститутивна сједница Главног одбора, 
• Регистрација, 
• Овјера потписа, 
• Формиранје синдикалних подружница и избори у њима, 
• Израда Правилника о финансијском пословању, 
• Израда Правилника о штрајку 
• Извјештаји према подружницама 

 
 
 
 
 
 
 

Предсједник  
Скупштине Струковног синдиката 
доктора медицине Републике Српске 

 
 

Доц. др сц мед Мирко Станетић 
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