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2.  3.страна страна

Ријеч предсједника

Поштовани синдикалци!

Овом приликом желимо да се захвалимо 
свим нашим синдикалцима који се несе-
бично залажу на послу, и који су својим 

потписима упутили Управи Предузећа, зашто 
смо себе довели у овакво тешку ситуацију, да 
нам се објасни наша перспективност, и да РЕ-
ГРЕС МОРА БИТИ ИСПЛАЋЕН ДО 30.06.2020.го-
дине у пуном износу. Када ми тражимо наша 
права која су Колективним уговором дефини-
сана, нас окарактеришу као „опозицију“, одмах 
нам лијепе етикету да се бавимо политиком. 

Још једном по ко зна који пут понављамо МИ 
У СИНДИКАТУ СЕ НЕ БАВИМО ПОЛИТИКОМ. 

Рекли смо и опет понављамо „Господо добро 
прочитајте Колективни уговор и примјените“.

 Имају само један проблем да преко пута себе 

у разговорима имају писмене претставнике син-
дикалаца који кажу „превезите раднике, обујте, 
обуците, нахраните и дајте платите њихов рад, 
активирајте Правилник о радном учинку и ОНДА 
„КРАДУЦКАЈТЕ“. Кад ми упутимо нешто, они се 
љуте на нас, ми питамо зашто се љутите, а они 
онда неће да разговарају, игноришу синдикат. 

Ми поручујемо, нека само Ви наставите да 
нас подцјењујете, МОРАЋЕТЕ РАЗГОВАРАТИ СА 
НАМА. 

Синдикални одбор је усвојио Одлуку о 
штрајку упозорења. Штрајкачи ће бити увод 
у рјешење нагомиланих проблема. Штрајком 
желимо да пробудимо Управу РиТЕ Угљевик. 
Штрајком желимо да скренемо пажњу широј 
јавности. Штрајком желимо да задржимо рад 
овог Предузећа, да опстанемо, да дјеца наше 
дјеце раде у РиТЕ Угљевик. Штрајком желимо да 
кажемо, да смо произвођачи електричне енер-
гије више од 34% у Републици Српској. Штрајк је 
истовремено заказан и у РиТЕ Гацко. 

РиТЕ Гацко и Рите Угљевик су у мају мјесецу 
произвели више од 81% електричне енергије у 
Републици Спској. Питамо, како ова два објекта 
са оволиком производњом, морају да мољакају 
Матично Предузеће за свој новац, који је крва-
во зарађен. Та иста Управа Матичног Предузећа 
је покушала да за вријеме ове пандемије узме 
од нашег синдикалца примања, да му остави 
голу плату. Нису успјели у нашем Колективу, у 
појединим Зависним предузећима су Управе 
нарушиле Колективни уговор Електропривреде 
Републике Српске. Ми ћемо те Управе тужити 
са нивоа синдиката Електропривреде. КОЛЕК-
ТИВНИ УГОВОР ЈЕ РАДНИЧКИ УСТАВ. Бранићемо 
свим дозвољеним законским средствима наше 
Предузеће, да опстанемо, бранићемо Колектив-
ни уговор. Замолићу, синдикалци будите једин-
ствени, не дозволите појединцима да разбијају 
синдикат. 

Немојте се дијелити. Синдикат ће сваког рад-
ника заштитити. Бог и правда су на нашој стра-
ни. Истрајаћемо!

1. Каква је перспектива нашег Пре-
дузећа, какви су планови, имамо ли 
ми у Предузећу било какву страте-

гију развоја и опстанка овог Предузећа.

2. Зашто није завршен „Тарифни 
поступак“. Овдје морамо објасни-
ти шта је „Тарифни поступак“. Ми 

смо регистровани за производњу елек-
тричне енергије. Матично Предузеће је 
регистровано за продају „наше произве-
дене електричне енергије“. Регулаторна 
агенција нама одређује по којој цијени 
ће 1kW  бити плаћен. У међусобном уго-
вору о економским односима између 
Матичног и нашег Предузећа дефинишу 
се ти економски односи. На Регулатор-
ну агенцију не би требало да има ути-
цаја Матично Предузеће. Међутим код 
нас је велики утицај Матичног Преду-
зећа на Регулаторну агенцију, те не 
дозвољава да се нама призна већа 
цијена. Непризнавањем наше веће 
цијене, узимају од нас Термаша и дају 
Хидрашима. Поједноставимо: НЕДАЈУ 

НАШЕ ЗАРАЂЕНЕ ПАРЕ. Наша Управа 
врло мало се бори да се то промјени. 
Ћуте и чувају своје „СТОЛИЦЕ“. Никада 
јавно нису изнијели проблем, да Управа 
Матичног Предузећа нас РиТЕ Угљевик 
максимално опструише. Апсурдно је да 
синдикат покреће та питања а мора јер 
имамо Управу ћутолога и послушних.

3. Захтјевамо да нам се да одго-
вор како је Матично Предузеће 
у добити 33 милиона, а зависна 

предузећа у минусу преко 30 милиона за 
2019.годину.

4. Захтјевамо исплату регреса до 
30.06.2020.године, у цјелокуп-
ном износу.

ИСТРА ЈАЋЕМО
Синдикална организација је својом Одлуком организовала  
потписивање Захтјева да се сваком нашем синдикалцу да  

одговор на сљедећа питања:
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Како је дневним редом и предвиђено, на 
III ванредној сједници Синдикалног од-
бора РиТЕ Угљевик Предсједник Зоран 

Мићановић упознао је присутне са одлукама 
Кризног штаба предузећа у вези са погоршањем 
епидемиолошке ситуације на угљевичкој општи-
ни. Чланови Синдикалног одбора су сагласни да 

се прописане мјере морају поштовати, те су 
преузели обавезу да радне колеге подсјете 
на поштовање ових мјера. Анализиран је и 
заједнички састанак синдикалних одбора 
РиТЕ Угљевик, РиТЕ Гацко и Електро-Бијељи-
не. Закључено је да је састанак прошао у ко-
ректној и конструктивној атмосфери и што 
је најважније потврђено је да су ове три 
најјаче синдикалне организације у систему 
Електропривреде РС исказале јединство у 
намјери да заштите радничка права загаран-
тована Колективним уговором. Предсједник 
Мићановић је информисао Одбор да очекује по-
зив од Кабинета српског члана Предсједништва 
БиХ Милорада Додика како би га из прве руке 
информисали о дешавањима у ЕРС-у и како би 
затражили његову помоћ у рјешавању нагоми-

ланих проблема који дестабилизују рад систе-
ма. Договорено је да ће радници у два рудника 
Угљевик и Гацко истовремено ступити у штрајк 
упозорења, онако како је то законом омогућено 
и дефинисано, тачно у 15 часова 30.јуна, уколико 
им не буде дат одговор на Закључке бр.423/20 
са заједничког састанка три Синдикалне орга-

низације. Синдикалци су забринути прије 
свега за ненамјенско трошење средстава и 
бахато понашање појединих руководилаца 
у систему ЕРС-а. Забринути су за довођење 
кадрова у Електропривреду који нису ком-
петентни, а то је прави начин за урушавање 
система. Не смијемо ни да помислимо да се 
то „НАМЈЕРНО РАДИ“. Запослени у Електро-
привреди Републике Српске великим дије-
лом издржавају државу и неће дозволити 
да њихова радна мјеста дођу у питање.

Дана, 11.06.2020.године у просторијама ве-
лике сале ЗП РиТЕ Угљевик , одржан је заједнич-
ки састанак Синдикалног Одбора РиТЕ Угљевик, 
Синдикалног Одбора РиТЕ Гацко и Синдикалног 
Одбора Електро-Бијељина, усвојени су сљедећи:

З А К Љ У Ч Ц И:

1. Захтјевамо под хитно нови Тарифни по-
ступак на нивоу Електропривреде Републи-
ке Српске. Досадашњи Тарифни поступак 
исцрпљује произвођаче а посебно двије термо-
електране и два рудника. Синдикат ЕРС-а пред-
ложиће нови концепт организације Електро-
привреде Републике Српске јер овакав начин не 
функционише.

2. Тражимо од одговорних у Електропривре-
ди Републике Српске и Републици Српској да 
нам да објашњење како је могуће да МП ЕРС-а 
има добит 33 милиона конвертибилних марака 
а зависна предузећа у оквиру МХЕРС-а у губитку 
преко 30 милиона конвертибилних марака. Да-
вањем средстава из Матичног Предузећа пре-
ма зависним предузећима на кашичицу води 
ка умирању зависних предузећа односно тихој 
приватизацији Електропривреде Републике 
Српске.

У мају ЗП РиТЕ Угљевик и ЗП РиТЕ Гацко про-
извеле су 81% укупне производње ел.енергије у 
Електропривреди Републике Српске.

ГДЈЕ СУ ПАРЕ ОД ОВЕ ПРОДАТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ?

3. Радници ЕРС-а су свјесни тежине економ-
ске ситуације у којој се налази ЕРС и Република 
Српска. По Колективном уговору исплата регре-
са је до 30.06.2020.год. и када је приказана до-
бит ЕРС-а 33 милиона конвертибилних  марака, 
логично је било да траже своја права која слије-
де из Колективног уговора. Овом приликом апе-
лујемо на одговорне у Републици Српској уко-
лико не буде озбиљног разговора око опстанка 
ЕРС-а и поштовање одредби Колективног уго-

вора 2 (два) зависна предузећа РиТЕ Угљевик 
и Рите Гацко ће ступити у штрајк упозорења у 
наредном периоду. Са тим штрајком упозорења 
тражимо да опстане Електропривреда Републи-
ке Српске и наша Република Српска.

4. Драстично смањење прихода „оти-
мањем“ великих купаца (индустрија) од дис-
трибутера, односно, преузимањем тих купаца 
од снадбијевања. Ова категорија купаца је била 
највећи извор прихода дистрибуција, јер је по-

знато да су цијене ел.енергије форми-
ране тако да су цијене за домаћинства 
испод цијене набавке и трошкова и то 
се „пеглало“ преко цијена за велике 
купце. Сада дистрибуције практич-
но снадбијевају само домаћинства и 
тиме су на чистом губитку. Снадбије-
вање је најавило да ће пролонгирати 
преузимање домаћинстава и тиме ће 
дистрибуције доспјети у још већу ду-
биозу!!!

5. Цијена мрежарине не по-
крива реалне трошкове дистрибуција 
– потребно кориговати у Тарифном 
поступку. Цијена није мијењана дуги 
низ година, а околности и цијене које 

утичу на трошкове су се значајно промијениле.
6. У задњих пар година је у пар наврата до-

шло до повећања дијела новца који се издваја 
из цијене ел.енергије за Ел.пренос, а да није до-
шло до повећања цијене ел.енергије крајњим 
купцима, него је тај дио узет од дистрибуција!!! 
У питању је неколико милиона КМ по дистрибу-
тивном предузећу годишње.

7. Док су се сви купци снадбијевали из дис-
трибуција, није дозвољено повећање цијене 
задњих 10-так година. Чим су поједине групе ку-
паца прешле у снадбијевање, повећана је њихо-
ва цијена, а за категорије које су остале код дис-
трибутера и даље се не дозвољава повећање 
цијена!!!

8. Енормно повећање броја радника у дис-
трибутивним предузећима који нису произ-
водни радници, него административни, у прет-
ходних 10-так година.

9. Задуживање које не може да се сервиси-
ра из текућег пословања.

10. Сво ово доводи до тога да дистрибутивна 
предузећа, иако технички сјајно послују (губици 
су код појединих предузећа испод регионалног 
просјека, чак на нивоу ЕУ) не могу да позитивно 
послују, него су у финансијским дубиозама!!!.

Ванредна сједница Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик, 17.06.2020.

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА 
ТРИДЕСЕТОГ ЈУНА 

У 15 ЧАСОВА
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МХ „Електропривреда Републике Српске“, 
Матично предузеће а.д. Требиње

Предмет: Одговор на допис бр.423/20 
од 11.06.2020.године

Поштовани,

Након састанка који је одржан у Министар-
ству енергетике и рударства у Влади Републи-
ке Српске, на коме су присуствовали и г-дин 
Зоран Мићановић, г-дин Жељко Тепавчевић и 
г-дин Слободан Остојић, детаљно је била изне-
сена информација о начину пословања МХ 
„Електропривреда“ Републике 
Српске.

На том састанку 
сте упознати да свако предузеће 

са својим органима управљања (Управа, Одбор 
за ревизију, Надзорни одбор и Скупштина акци-
онара) одређује и дефинише свој план посло-
вања.

Тако, свако предузеће планира своје приходе 
и расходе. Приходе планира на основу регули-
сане цијене електричне енергије, дефинисане 
од стране Регулаторне комисије за енергети-
ку Републике Српске и произведене количине 
електричне енергије (kWh), као и других услуга 
и роба које су одобрене од стране Регулаторне 
комисије за енергетику. Што се тиче расхода, на 
жалост, поједина предузећа не успијевају раци-
онализовати и оптимизовати трошкове свога 
пословања и тако редају негативне пословне 
резултате. Свако предузеће које направи не-
гативан пословни резултат, значи да има веће 
расходе од својих прихода (губитак), а свако 
предузеће које направи веће приходе од расхо-
да имаће позитиван пословни резултат (добит).

Тако, имајући у виду протеклих 5 пословних 
година (2015.-2019. година) негативни резултат 
РиТЕ се покривао консолидацијом из система 
Електропривреде Републике Српске.

Резултати Матичног предузећа „Електро-
привреда“ Републике Српске су више него јасни 

и управо се крећу сходно дозволама од стране 
Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске за обављање дјелатности, између оста-
лог, коорпоративни послови холдинга, тржиш-
но снабдјевање купаца, трговина електричном 
енергијом, као и капитализација предузећа чији 
је оснивач Матично предузеће.

Претходно изнесено указује, да свако преду-
зеће треба да организује процес рада, а сходно 
дозволама за обављање своје дјелатности и из-
врши своје позитивно пословање.

Уважавајући пандемију 
корона вируса, 

као и 
посљедице на елек-

тро сектор (ниска цијена елек-
тричне енергије на спољњем тржишту, лошија 
наплативост, високи фиксни трошкови) успјели 
смо одржати стабилност и погонску спремност 
система, редовно исплаћивати лични доходак 
радника, наставити са реализацијом на из-
градњи нових енергетских објеката.

Сматрамо да нико нема право да износи па-
ушалне оцјене о пословању јединица у систему 
Мјешовитог холдинга, као и да импутира Матич-
но предузеће на било који начин да учествује у 
дестабилизацији система.

Прије одржавања заједничког састанка, а у 
циљу дефинисања основа за Посебни колектив-
ни уговор, неопходно је познавати основне, не 
само технике, већ и правних и економских цје-
лина, а сигурни смо да то можете наћи у свим 
зависним предузећима, ко то жели.

Члан 1.
Синдикална организација ЗП „Рудник и Тер-

моелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик доноси одлу-
ку о штрајку, односно ступа у штрајк упозорења 
дана 30.06.2020. године са почетком у 15 часова, 
а који ће трајати до 16 часова.

Члан 2.
Синдикална организација ЗП „Рудник и 

Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик ступа у 
штрајк, на начин да неће угрозити јавни интрес, 
општу сигурност, сигурност лица и имновине, 
као и само функционисање предузећа, односно 
ступа у штрајк уз претходно обезбјеђен мини-
мум процеса рада.

Члан 3.
Синдикална организација ЗП „Рудник и Тер-

моелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик захтјева да 
Послодавац поступи и одговори на акт Син-
дикалне организације ЗП „Рудник и Термое-
лектрана Угљевик“ а.д. Угљевик, број: 423/20 од 
11.06.2020. године.

Члан 4.
Штрајк упозорења ће се организовати и одр-

жати у Р.Ј. „Рудник“.

Члан 5.
Штрајк ће бити организован и водиће се 

окупљањем радника у радној средини Посло-
давца.

Члан 6.
Штрајкачки одбор чини Синдикална органи-

зација ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ 
а.д. Угљевик.

Члан 7.
Синдикална организација ЗП „Рудник и Тер-

моелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик (у даљем 
тексту: Штрајкачки одбор) тражи поступање 
сходно члану 14. Закона о штрајку („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 111/08)

Члан 8.
Штрајкачки одбор тражи од Послодавца обе-

збјеђивање техничких, административно – тех-
ничких, комуникационих услуга и других усло-
ва у циљу организовања штрајка.

Члан 9.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОГЛАСИО СЕ ШЕФ КАБИНЕТА

ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЕРС-а

На основу члана 258. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16 и 66/18) 
и 4. и 5. Закона о штрајку („Службени гласник Републике Српске“, број: 111/08), чланом 4. Правил-
ника о организацији и раду Синдикалне организације ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. 
Угљевик, број: 474/15 од 04.06.2015. године, Синдикални одбор на сједници одржаној дана 17.06.2020.
године,   д о н о с и: 

ОДЛУКУ О ШТРАЈКУ



8.  9.страна страна

ПРЕДМЕТ: Допис Генералном Директору Електропривреде Р.С.

Поштовани,

Одговор бр.01-1485-1/20, који сте нам 
упутили још једном потврђује од раније кон-
статацију да Управа МХЕРС-а, Синдикат не 
уважава као партнера.

Ни на један наш Захтјев нисте одговори-
ли.

Не уважавате нас, то је Ваша Одлука и ми 
ћемо је поштовати.

Ми ћемо морати тражити друге инстан-
це државе гдје ћемо пренијети Ваш начин 
рада и тражити заштиту и опстанак система 
Електропривреде Републике Српске.

ПРЕДМЕТ: Обавјештење у вези Закључка Синдикалне организације Предузећа 
број: 423/20 од 11.06.2020. године и Одлуке о штраку број: 462/20 од 18.06.2020.године

Поштовани,

У вези Закључка Синдикалне организације Предузећа број: 423/20 од 11.06.2020. године и Одлуке 
о штраку број: 462/20 од 18.06.2020.године, Управа Предузећа обавјештава раднике Предузећа:

    -  у вези тачке 1. Закључка Синдикалне организације Предузећа број: 423/20 од 11.06.2020. 
године, обавјешавамо вас да је Иницијатива Предузећа за спровођење тарифног поступка број: 
2004/19 од 30.08.2019.године, упућена Матичном Предузећу, те да је Матично Предузеће Одлуком 
број :1.1/01-1787-1/19 од 23.07.2019. године дало сагласност за подношење Захтјева према Регула-
торној комисији за енергетику Републике Српске. Иницијатива за провођење тарифног поступка 
била је предмет разматрања и на органима Предузећа, те је иста прихваћена и подржана Закључком 
Одбора за ревизију Предузећа број: 20568/19 од 06.09.2019.године и Закључком Надзорног одбора 
Предузећа број: 20702/19 од 06.09.2019.године;

      - у вези тачке 3. Закључка Синдикалне организације Предузећа број: 423/20 од 11.06.2020.го-
дине, обавјештавамо вас да ће регрес за 2020.годину бити исплаћен сходно економско-финансијској 
ситуацији и могућностима Предузећа, при чему је потребно имати у виду да је могуће помјерање ис-
плате регреса за септембар мјесец 2020.године, а све због додатних обавеза којима је ово и Матично 
Предузеће изложено појавом пандемије вируса „Корона“;

      - у вези осталих тачака из Закључка Синдикалне организације Предузећа број:423/20 од 
11.06.2020.године, иста се односе на друга Предузећа из система „Електропривреде Републике 
Српске“, те се Управа Предузећа неће упуштати у давање информација по осталим тачкама.

Управа Предузећа посебно истиче да не прихвата било какве разлоге за предузимање активности 
сходно одредбама Закона о раду и Закона о штрајку, те сматра да нема потребе за спровођење актив-
ности наведених у Одлуци о штрајку Синдикалне организације Предузећа број:462/20 од 18.06.2020.
године., јер су сва права радника из радног односа испоштована, а тако ће бити и у будуће, те ће 
евентуални прекид рада само угрозити остваривање пословних резултата, а тиме и погоршати еко-
номско-финансијску ситуацију у Предузећу.

Управа Предузећа сматра да сви радници требају дати максимални допринос у остваривању што 
бољих пословних резултата, јер је само то пут који може резултирати стабилности и даљем развоју 
Предузећа, а самим тим и остварењу права из радног односа.

Уколико евентуално и дође до прекида рада на начин дефинисан Одлуком о штрајку Синдикалне 
организације број:462/20 од 18.06.2020.године, Управа Предузећа још једном упозорава Синдикалну 
организацију Предузећа и раднике Предузећа да се досљедно придржавају и спроводе мјере заштите 
од ширења вируса „Корона“, прописаних одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације и Шта-
ба за ванредне ситуације у Предузећу.

Наведено упозорење се упућује из разлога што би евентуална појава и ширења вируса „Корона“ у 
Предузећу, имала несагледиве послeдице по несметано одвијање производног процеса у Предузећу, 
те стим у вези и низ других несагледивих последица.

Управа Предузећа стоји на располагању у вези разматрања сваког појединачног питања дефиниса-
ног Колективним уговором „Електропривреде Републике Српске“.

ПРЕДМЕТ: Одговор на обавјештење бр.14645/20 од 22.06.2020.године

Поштовани,

-Синдикалну организацију не ин-
тересују процедуре око „ТАРИФНОГ 
ПОСТУПКА“, нас интересује одговор „ 
ЗАШТО ТАЈ ПОСТУПАК НИЈЕ СПРО-
ВЕДЕН“?

Хоћемо од Вас из Управе РиТЕ Угље-
вик, да нам дате одговор , ко опструише 
израду новог „ТЕРИФНОГ ПОСТУП-
КА“?

Знамо да нам је свима у интересу да се 
добије нова произвођачка цијена за наш 
муком произведен киловат.

Не израдом новог Тарифног поступ-
ка, ми се исцрпљујемо и наш новац се 
претаче у хидроенергетске објекте. То Ви 
добро знате, а не предузимате ништа.

-  Нисте нам одговорили каква је перспектива овог нашег објекта , колико смо још „живи“. Нисте 
нам дали одговор какво је стање погонско у двије радне јединице.

- Нисте нам дали одговор , јесте ли тражили одговор од Матичног Предузећа, како су они у плусу 
на крају 2019.године а ми произвођачи у минусу. ЈЕСТЕ ЛИ ПИТАЛИ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ ШТА 
СУ ПРОДАВАЛИ?

- Нећемо да прихватимо одговор за РЕГРЕС, да се исплаћује у СЕПТЕМБРУ.
  Нећемо да прихватимо изговор, да у систему нема пара. Регрес инсистирамо да се исплати до 

30.06.2020.године, у пуном износу.
- Овом приликом Вас информишемо да је у Синдикат стигло преко 1000 Захтјева, који су поједи-

начно потписани од наших чланова у сврху остваривања права да као радници будемо информисани 
о перспективи, општем стању и плановима за будућност овог Предузећа.
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С
индикални представници, од-
носно предсједници синди-
калних организација завис-
них предузећа која послују у 
саставу Електропривреде РС 

јединствени су у ставу да Колективни уго-
вор мора непромијењен остати на снази и 
након септембра 2020. године. 

Анализирајући актуелна дешавања по 
синдикалним организацијама, као и стање 
по појединим зависним предузећима, на 
овом састанку се могао стећи утисак да је 
једино у Електродистрибуцији Добој ситу-
ација задовољавајућа и да се само у том 
предузећу домаћински послује. Посебно 
незадовољство изразили су предсједници 
синдикалних организација двије термоелек-
тране, али и Електро-Крајине, ХЕ Бочац и ХЕ 
Вишеград. Одбор Синдиката ЕРС-а подр-
жао је закључке са састанка три синдикал-

не организације који је одржан у Угљевику 
11. јуна и подијелио је забринутост за стање 
у Електропривреди РС. Слободан Остојић, 
предсједник Синдиката енергетике је рекао 
да је приватизација Електропривреде пред 
вратима и да треба наћи начин да електро-
дистрибуције опстану. Са овим начином рас-
подјеле у систему електродистрибуцијама 

неће ништа остати. Остојић је иста-
као да већ сада и онако мале уплате 
за мрежарину касне и по два мјесе-
ца, а у РС је већ регистровано преко 
двадесет снабдјевача што се може 
назвати почетком приватизације. 

Предсједник Синдиката ЕРС-а Зо-
ран Мићановић је посебно нагласио 
да није у питању само исплата регре-
са радницима ЕРС-а, већ је проблем 
далеко сложенији јер су запослени 
у ЕРС-у невјерици да се не може 
боље пословати. Како је изнио по-
датак на рачуну Електропривреде 
Федерације БиХ има 400 милиона 
КМ, а наша ЕП приказује добит од 

33 милиона, док су зависна предузећа у гу-
битку већем од 30 милиона. Матично преду-
зеће је, ако је Мићановић рекао, продавало 
струју коју су произвела зависна предузећа, 
а не пшеницу или неку другу робу. Уз под-
ршку синдикалних представника, он тражи 
од управе матичног предузећа да одговори 
гдје су наше паре.

Мићановић је поновио да се управа ма-
тичног предузећа у вријеме пандемије ко-
рона вируса некоректно понашала према 
запосленима у ЕРС-у, јер умјесто да је по-

Са 20. сједнице Одбора синдиката ЕРС-а

ОДБОР СИНДИКАТА ЕРС-а 
ПОДРЖАО ОДЛУКЕ СИНДИКАЛНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА РИТЕ УГЉЕВИК, РИТЕ 
ГАЦКО И ЕЛЕКТРОБИЈЕЉИНЕ

могла радницима који су даноноћ-
но производили и снабдијевали 
државу електричном енергијеом, 
захтијевала је да радници издвоје 
средства за борбу против ове по-
шасти. 

Говора је било и о исплати 
стимулативних отпремнина за 
пријављене раднике, односно о 
потреби да се што прије разјас-
ни ситуација по овом питању, јер 
великом броју радника којима је 
одобрена иста није исплаћена. 
Због свега наведеног, синдикал-
ци су закључили да се хитно мо-
рају састати са генералним дирек-
тором ЕРС-а Луком Петровићем и 

да се нагомилани проблеми 
морају убрзано рјешавати.

Комплетан Одбор синди-
ката ЕРС-а дао је подршку 
рудницима који су најавили 
штрајк упозорења за 30.06, 
а синдикални представници 
Електрокрајине и ХЕ Бочац су 
рекли да ће се  њихови радни-
ци у случају потребе прикљу-
чити штрајку упозорења.

Одлучено је да се Раднич-
ке спортске игре одрже у сеп-
тембру мјесецу, ако епиде-
миолошка ситуација то буде 
дозвољавала.






