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ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

Број: 3092 

Дана, 23.10.2020.године 

На основу одредаба члана 228. став 2., а у вези са одредбама члана 233. став 2. 
Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење - у даљем 
тексту: "Закон о раду"), доносим   

 

РЕШЕЊЕ О ПРЕИСПИТАВАЊУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ  

СИНДИКАТА КОД ПОСЛОДАВЦА ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

 

1) ПОТВРЂУЈЕ СЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА КОД ПОСЛОДАВЦА 
ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити 
Србије - Синдикална организација Дом здравља Кула, са седиштем у Кули, Трг 
ослобођења 9, уписан у Регистар синдиката под бројем 10343, Решењем 
Министарства за рад, борачка и социјална питања број: 110-00-219/91-02 од 
13.07.1992.године, јер испуњава све услове репрезентативности синдиката код 
послодавца прописане одредбама члана 219. став 1. Закона о раду. 

2) УТВРЂУЈЕ СЕ ГУБИТАК РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ СИНДИКАТА КОД 
ПОСЛОДАВЦА ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА: Синдикат медицинских сестара и 
техничара Србије - Основна организација Дом здравља Кула, са седиштем у Кули, 
Трг ослобођења 9, уписан у Регистар синдиката под бројем 18952, сагласно 
Уверењу о упису у Регистар синдиката Министарства рада, запошљавања и 
социјиалне политике број: 110-00-348/2004-02 од 10.05.2004.године, јер не 
испуњава све услове репрезентативности синдиката код послодавца прописане 
одредбама члана 219. став 1. Закона о раду. 

Синдикат испуњава услове репрезентативности код послодавца ако испуњава 
услове из члана 218. Закона о раду и ако је у њему учлањено најмање 15% од 
укупног броја запослених код послодавца. 

У Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије - Синдикална 
организација Дом здравља Кула, на дан 19.10.2020.године учлањено је укупно 87 
(осамдесет седам) запослених. 
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У Синдикат медицинских сестара и техничара Србије - Основна организација Дом 
здравља Кула, на дан 19.10.2020.године учлањено је укупно 16 (шеснаест) 
запослених. 

Укупан број запослених код послодавца Дом здравља Кула (у даљем тексту: 
"послодавац") на дан 19.10.2020.године је 203 (две стотине три) запослена, а 15% 
од укупног броја запослених код послодавца на дан 19.10.2020.године је 30 
(тридесет) запослених. 

Решење уручити синдикатима, објавити на огласној табли и интернет страници 
послодавца, и доставити на све e-mail адресе код послодавца Дом здравља Кула.  

О б р а з л о ж е њ е 

Преиспитивање репрезентативности синдиката је покренуто на иницијативу 
послодавца Дом здравља Кула у поступку закључења Колективног уговора код 
послодавца Дом здравља Кула, по захтеву оснивача Покрајинског секретаријата за 
здравство наведеном у тачки 3. Мишљења на колективни уговор број 138-11-
36/2020-01 од 19.05.2020.године, где је предложено да се пре потписивања 
Колективног уговора преиспита да ли оба синдиката, наведена у преамбули 
предлога Колективног уговора испуњавају услове репрезентативних синдиката који 
су прописани члановима 218., 219. и 220. Закона о раду. 

На основу достављеног Мишљења Покрајинског секретаријата за здравство број 
138-11-36/2020-01 од 19.05.2020.године, репрезентативним синдикатима у Дому 
здравља Кула упућен је допис број 1473 од 10.06.2020.године - Достава 
усаглашеног предлога Колективног уговора са мишљењем оснивача и захтев за 
преиспитивање репрезентавиности синдиката, а служби обрачуна зарада и 
кадровској служби допис број 1474 од 10.06.2020.године - Захтев за доставу 
података о броју запослених у Дому здравља Кула којима се обуставља чланарина 
за синдикат. 

Синдикат медицинских сестара и техничара Србије - Основна организација Дом 
здравља Кула, је дана 17.06.2020.године доставио сагласност на предлог 
Колективног уговора за Дом здравља Кула и изјаву о броју чланова синдиката на 
дан 17.06.2020.године, заведено код послодавца Дом здравља Кула под бројем 1544 
од 17.06.2020.године. Овлашћени представник синдиката је доставио изјаву да је у 
Синдикату медицинских сестара и техничара Србије, Основној организацији Дома 
здравља Кула на дан 17.06.2020.године учлањено укупно 17 (седамнаест) 
запослених у Дому здравља Кула. Овлашћени представник синдиката је на захтев 
послодавца доставио Уверење Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике број: 110-00-348/2004-02 од 10.05.2004.гоидне о упису синдиката у 
Регистар синдиката под бројем 18952, али овлашћени представник синдиката није 
био у обавези да достави комплетну документацију о регистрацији синдиката у 
одговарајући регистар и лицу овлашћеном за заступање синдиката, с обзиром да се 
свакако само на основу броја чланова синдиката мора утврдити губитак 
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репрезентативности овог синдиката, без обавезе провере документације о упису 
синдиката у надлежни регистар. 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије - Синдикална 
организација Дом здравља Кула, је дана 18.06.2020.године доставио сагласност на 
предлог Колективног уговора за Дом здравља Кула и изјаву о броју чланова 
синдиката на дан 18.06.2020.године, заведено код послодавца Дом здравља Кула 
под бројем 1556 од 18.06.2020.године. Овлашћени представник синдиката је 
доставио изјаву да је у Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити 
Србије, Синдикалној организацији Дома здравља Кула, на дан 18.06.2020.године 
учлањено укупно 89 (осамдесет девет) запослених у Дому здравља Кула. Поред 
сагласности, овлашћени представник синдиакта је на захтев послодавца ради 
потврђивања услова репрезентативности доставио и комплетан списак запослених 
који су чланови синдиката, као и комплетну документацију о упису синдиката у 
одговарајући регистар и лицу овлашћеном за заступање синдиката: Решење 
Министарства за рад, борачка и социјална питања број: 110-00-219/91-02 од 
13.07.1992.године о упису синдиката у Регистар синдикалних организација под 
бројем 10343, Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања број:  110-00-21/2016-02 од 21.03.2016.године о промени назива синдиката, 
Потврда Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије број 872 
од 01.04.2016.године о лицу овлашећеном за заступање и представљање синдиката 
и Потврда Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије број 873 
од 01.04.2016.године да је синдикат чланица Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити Србије.  

Служба обрачуна зарада је дана 11.06.2020.године доставила спискове запослених 
у Дому здравља Кула којима се од зараде обуставља чланарина за синдикат, на 
основу којих је утврђено да се за 89 (осамдесет девет) запослених обуставља 
чланарина за Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије - 
Синдикална организација Дом здравља Кула, а за 17 (седамнаест) запослених се 
обуставља чланарина за Синдикат медицинских сестара и техничара Србије - 
Основна организација Дом здравља Кула.  

Кадровска служба је дана 11.06.2020.године доставила потврду о броју запослених 
на дан 11.06.2020.године, на основу које је утврђено да је код послодавца Дом 
здравља Кула на дан 11.06.2020.године запослено укупно 203 радника, од чега 188 
на неодређено време, а 15 на одређено време. 

Сагласно одредбама члана 219. став 1. Закона о раду, синдикат се сматра 
репрезентативним ако испуњава услове из члана 218. Закона о раду и ако је у њему 
учлањено најмање 15% од укупног броја запослених код послодавца. 

На основу достављених података из кадровске службе, а имајући у виду да је на 
дан 11.06.2020.године укупан број запослених код послодавца 203 (две стотине 
три) запослена, 15% од укупног броја запослених на дан 11.06.2020.године је 30 
(тридесет) запослених. 



 4

С обзиром да је од покретања поступка преспитавања репрезентативности 
синдиката до дана доношења овог Решења протекао дужи временски период, 
послодавац Дом здравља Кула је поново дана 12.10.2020.године служби обрачуна 
зарада и кадровској служби код послодавца упутио допис број 2943 од 
12.10.2020.године - Захтев за доставу података о броју запослених у Дому здравља 
Кула којима се обуставља чланарина за синдикат и потврде о укупном броју 
запослених код послодавца Дом здравља Кула.  

Служба обрачуна зарада је дана 19.10.2020.године доставила спискове запослених 
у Дому здравља Кула којима се од зараде обуставља чланарина за синдикат, на 
основу којих је утврђено да се за 87 (осамдесет седам) запослених обуставља 
чланарина за Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије -  
Синдикална организација Дом здравља Кула, а за 16 (шеснаест) запослених се 
обуставља чланарина за Синдикат медицинских сестара и техничара Србије - 
Основна организација Дом здравља Кула.  

Кадровска служба је дана 19.10.2020.године доставила потврду о броју запослених 
на дан 19.10.2020.године, на основу које је утврђено да је код послодавца Дом 
здравља Кула на дан 19.10.2020.године запослено укупно 203 радника, од чега 187 
на неодређено време, а 16 на одређено време. 

На основу достављених ажурних података из кадровске службе, а имајући у виду 
да је на дан 19.10.2020.године укупан број запослених код послодавца 203 (две 
стотине три) запослена, 15% од укупног броја запослених на дан 19.10.2020.године 
је 30 (тридесет) запослених, односно тај број је исти у јуну 2020.године када је 
покренут поступак преиспитивања репрезентативности синдикалних организација, 
као и у време доношења овог Решења. 

Сагласно свему изнетом, а по спроведеном поступку и увидом у достављену 
документацију и напред наведене доказе поднете како од стране послодавца, тако и 
од стране оба синдиката, утврђено је да синдикат: Синдикат запослених у 
здравству и социјалној заштити Србије - Синдикална организација Дом здравља 
Кула, са седиштем у Кули, Трг ослобођења 9, уписан у Регистар синдиката под 
бројем 10343, испуњава све услове репрезентативности синдиката код послодавца 
прописане одредбама члана 219. став 1. Закона о раду, а синдикат: Синдикат 
медицинских сестара и техничара Србије - Основна организација Дом здравља 
Кула, са седиштем у Кули, Трг ослобођења 9, уписан у Регистар синдиката под 
бројем 18952, не испуњава све услове репрезентативности синдиката код 
послодавца у погледу потребног минималног броја чланова - запослених код 
послодавца, прописане одредбама члана 219. став 1. Закона о раду, па је донета 
одлука као у изреци Решења. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења овлашћени представник синдиката може да покрене радни 
спор пред Основним судом у Врбасу, Судска јединица у Кули, у року од 60 дана од 
дана његовог достављања.  

 

                                                                                                      ЗА ПОСЛОДАВЦА 

                                                                                                      ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

                                                                                                      ДИРЕКТОР 

                                                                                                      Шевин др Жарко 

 

Достављено: 

1) Репрезентативним синдикатима 

2) Интернет страница послодавца 

3) Огласна табла послодавца 


