
На  основу  члана  3  Статута  Удружења  љелара  породичне  медицине  РС,  Скупштина 
Удружења на сједници одржаној 27.03.2010.године донијела :

                                                     ОДЛУКА бр 04/10
                Измјени статута Удружења љекара породичне медицине РС

Члан 1

У члану 2 и 3 алинеја један мијења се назив под којим Удружење обавља своју дјелатност: 
Удружење љекара породичне медицине Републике Српске  у  назив :  Удружење доктора 
породичне медицине Републике Српске под којим ће Удружење  обављати своју  дјелатност.

Члан 2

У члану 5 алинеја један мијења назив Удружење љекара породичне медицине Републике 
Српске  у Удружење доктора породичне медицине Републике Српске.
У члану 7 након ријечи секретара додаје се и замјеник секретара

Члан 3

У  члану  10  параграф  6  се  након  ријечи  примјене  додаје текст:  развија  дијагностичко 
терапијске  водиче,смјернице  добре  праксе,  протоколе  лијечења,  интегрисане  клиничке 
путеве здравствене заштите примарног нивоа здравствене заштите.
У  члану  23  алинеја  један  :  Скупштина  највиши  орган  Удружења  и  чине  је  делегати 
подружница након ријечи Бања Лука додаје се ријеч Градишка. 

.

Члан 4

У члану 28 након ријечи предсједништво мијења ријеч једанаест у тринаест а након ријечи 
предсједник и потпредсједник додаје секретар или замјеник секретара
У члану  31  након  ријечи  секретара  додаје  и  замјеник  секретара  а  након  ријечи  стручна 
служба додаје ријеч или са листе делегата Скупштине.
У члану 33 након ријечи чланови надзорног одбора се бирауј на четири године се брише 
ријеч немогу.

Члан 5

У члану 41 након ријечи намјене додаје став а према усвојеном финансијском плану за 
текућу годину.
У члану 42 иза ријечи секретар додаје се замјеник секретара.
У члану 44 након ријечи субјект додаје се ријеч или појединац, а након ријечи Удружења 
додаје став дужни су предсједништву поднијети захтјев.
У члану 46 након ријечи додјели додаје ријеч већих.
У члану 45 након ријечи дужан додаје став писани ивјештај предсједништву.



У  члану  47  алинеја  један  након   ријечи  подружница  Бања  Лука  додаје  подружница 
Градишка.

Члан 6

Измјене Статута  Удружња ступају  на снагу након регистрације  у Основном суду у Бања 
Луци.

Број:о1-45-10
27.03.2010.године
Бања Лука                                                                                        предсједник Скупштине
                                                                                                            др Драшко Купрешак


