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 Ријеч предсједника

Поштовани Синдикалци,

Колективни уговор Електропривреде Ре-
публике Српске је потписан 30.06.2021.
године. У нашем предузећу почеће 

примјена од 01.08.2021.године. Овом приликом 
желим да се свима Вама захвалим на подршци 
и стрпљењу.

Само јединствени и истрајни остварићемо 
сваки наш зацртани циљ.

Сада ћемо сву енергију сконцентрисати да 
покушамо да сачувамо ово наше предузеће.

Морамо се поново организовати, да стручни 
људи воде ову нашу кућу. 

Ми волимо РиТЕ Угљевик, ми волимо Елек-
тропривреду Републике Српске.

Нашем предузећу слиједи реструктурирање, 
тражимо одговоре шта то значи за наше пре-
дузеће. Питали смо В.Д. Директора више пута, 
игнорише нас и никакав одговор нисмо добили.

Морамо се поново организовати по инфор-
мативним зборовима да тражимо одговоре. 
Синдикална организација не може, неће и не 
смије да остане без правог одговора.

Морамо да се сконцентришемо на бољи 
стандард наших радника. У више наврата смо 
тражили скромно повећање плате за наше рад-
нике у износу од 7%. Нама је речено да пара 
има. Тражили смо исплату плата COVID за наше 
„хероје“. И када ми тражимо повећање плате и 
тражимо одговоре за трошење пара по разним 
набавкама које нису потребни овом предузећу, 
онда В.Д. Директор иде на разбијање синдика-
та. 

Сви послодавци се боре и у већини случајева 
и успијевају да синдикат држе под својом „ша-
пом“. 

В.Д. Директору за сада то не успијева. Поку-
шао је рушење синдиката преко својих експоне-
ната унутар Синдикалног одбора. Ниских удара-
ца и напада је заиста било много, појединци су 
се поколебали и поклекли, али велика, огромна 
већина наших радника и њихових изабраних 
представника није, и храбро гура напријед, и 

бранећи и штитећи радничке интересе.

Наш синдикат се неће преко огласних табла 
дописивати са В.Д. Директором. 

Ми сматрамо да се то ради на другачији на-
чин, на начин како је то регулисано прописима 
и актима, а које изгледа нико нити чита, нити 
поштује. Ми се боримо за очување достигнутих 
права радника, тежимо ка унапређењу истих 
и не пада нам на памет да учествујемо у било 
чему, гдје би радници били у ситуацији да губе 
оно што је са муком стечено.

Поштовани синдикалци, пуно нам се В.Д. 
Директор распитује за синдикалне изборе. Не 
знамо можда хоће да се кандидује. Синдикал-
ни избори ће бити када донесе Одлуку Главни 
одбор Енергетике. Замолићу Вас да на терену 
издефинишете праве информације. Још једном 
понављам изборе у синдикату организује син-
дикат, а не В.Д. Директор.

Још једном се захваљујем на повјерењу и стр-
пљењу. 

БУДИТЕ САМО ЈЕДИНСТВЕНИ И ТО ЈЕ РЕЦЕПТ 
ОПСТАНКА!

ЈЕДИНСТВО - РЕЦЕПТ ОПСТАНКА
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Дана 10.07. 2021. године на 
снагу је ступио нови Колек-
тивни уговор ЕРС. У проте-
клом периоду кроз прегово-
ре са руководством ЕРС-а 
СИндикат је показао да је 
институција која се мора 
поштовати и уважавати, а и 
у наредном периоду, како је 
то у изјавама за медије ре-
као Зоран Мићановић пред-
сједник Синдиката ЕРС, 
синдикат мора имати своје 
мјесто када је ријеч о одлу-
чивању у предузећу. Мића-
новић је истакао да радни-
ци могу мирно да спавају, 
јер ни једно право радника 
није ускраћено у поређењу 
са претходним колективним 
уговором, а поједина права 
су и унапријеђена. 
Синдикат никада није био 
реметилачки фактор у пре-
говорима,  него је настојао 
да се држи улоге која му је 
додијељена, што је у конач-
ници и оправдао.  Није било 
једноставно држати курс  и 
борити се са послодавцем 
који природно настоји да ус-
крати раднику онолико ко-
лико је то могуће, али син-
дикат је одлучно заступао 
интересе запослених. 
Измјене у односу на прет-
ходни колективни уговор 
односе на члан 55.  став 1 
у коме се наводи да је по-
слодавац дужан да раднику 
код кога постоји смањена 
радна способност, понуди 
закључење уговора о раду 
за обављање послова за 

које је радно способан, 
уколико располаже са так-
вим радним мјестом и које 
одговара његовој стручној 
спреми и радним способно-
стима, те да му обезбиједи 
остваривање свих радних 
права по основу инвалидно-
сти дефинисаних законом. 
У члану 58.  (1) дефинисане 
су обавезе послодавца које 
се односе на име социјал-
не и хуманитарне помоћи, 
превенцију радне инва-
лидности и рехабилитацију 
радника, лијечење радни-
ка и културне и спортске 
активности радника,  па је 
према овом члану умјесто 
досадашњих 1,25%, ЕРС 
дужан да уплати средстава 
мјесечно у висни 0,4% од 
бруто средстава исплаће-
них за плате радницима код 
Послодавца. Члан 68. који 
се односи на радни учинак 
измијењен је у ставу 3, те ће 
тако по новом КУ Послода-
вац, у маси бруто средста-
ва за плате, планирати из-
двајање до 12% за исплату 
дијела плате по основу рад-
ног учинка , а исплата рад-
ног учинка се врши само у 
мјесецима у којима је оства-
рен планиран финансијски 
резултат. Измијењен је и 
члан 81. који се односи на 
минули рад, па ће се сада 
плата радника  увећавати 
0,50% за сваку навршену го-
дину радног стажа. Дошло 
је и до измјене члана који 
прописује накнаду плате 

за вријеме боловања, те се 
иста одређује у висини од 
85% од плате коју би радник 
остварио да је радио.  Члан 
105, који се односи на от-
казни рок сведен је на ниво 
Закона о раду, а члан 105. 
у вези са стимулативним 
отпремнинама обогаћен је 
обавезом послодавца да 
планира средства за стиму-
лативне отпремнине. Дода-
то је и неколико нових чла-
нова који се односе на рад 
у ванредним ситуацијама 
односно стањима.  
Радници ЕРС су свјесни да 
је дошло ново вријеме и 
ново окружење, те да је још 
од ступања новог Закона о 
раду било неминовно да ће 
им приликом усклађивања 
Колективног уговора са за-
коном бити смањена поје-
дина права (што је раније и 
учињено, укидањем огрева 
и зимнице, смањењем ре-
греса и слично), али исто 
тако послодавац треба да 
буде свјестан да је цијена 
потрошачке корпе скоро 
дупло већа него у претход-
ним годинама,а да су плате 
остале исте. 
Током маратонских пре-
говора, синдикат је морао 
да покаже дозу толеран-
ције, те да избаци дозу ис-
кључивости, као би успио 
да подстакне друштвену 
одговорност и социјалну 
осјетљивост послодавца и 
остане на висини задатка. 

СИНДИКАТ ОПРАВДАО УЛОГУ 
КОЈА МУ ЈЕ ДОДИЈЕЉЕНА
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ИЗВОД ИЗ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 2. став 5. Колективног уговора 
је одређено да Синдикатом се, у смислу 
Колективног уговора сматрају: Синдикат 
„Електропривреде Републике Српске“ и 
синдикалне организације Матичног и зависних 
предузећа у саставу МХ „ЕРС“ (у даљем тексту, 
заједно или појединачно: Синдикат).

Члан 3. Колективног уговора је одређено 
да Синдикат учествује у изради општих 
аката којима се уређују права и обавезе и 
одговорност радника у складу са законом, 
Статутом Послодавца и Колективним уговором, 
као и питања из области безбједности, заштите 
и здравља на раду. Посебним споразумом 
између Послодавца и Синдиката се дефинишу 
акти за које је неопходна сагласност 
Синдиката.

Члан 112., 113., 114.,и 115. дефинисано је 
зашто Послодавац је у обавези да Синдикату 
прослиједи информације. 

Члан 112. Колективног уговора 
Електропривреде Републике Српске

(1) Послодавац је дужан да информише 
радника о: правима, дужностима и 
одговорностима, плати, условима рада, 
начину заштите права радника, општем 
стању и перспективи акционарског друштва 
и дјелатности те плановима за будући развој, 
перспективи радног односа, условима рада и 
заштити на раду. 

(2) Синдикат има право да захтјева од 
послодавца и друге информације значајне за 
остваривање права радника. 

(3) Послодавац ће у примјереном року, а 
најкасније у року од 15 дана, одговорити на 
захтјев Синдиката из претходног става.

(4) Информисање радника уређује се 
посебним актом који доноси Управа 
Послодавца. 

Члан 113. Колективног уговора 
Електропривреде Републике Српске

(1) Акт о организацији и систематизацији 
послова је општи акт којим се утврђују: 
унутрашња организација, радна мјеста, 
опис послова, те посебни услови неопходни 
за заснивање радног односа, као што су 
вјештине и радно искуство, врста и степен 
стручне спреме, односно нивои образовања 
и занимања потребних за обављање 
систематизованих радних мјеста и друго. 

(2) Послодавац је дужан да Синдикат, на 
његов захтјев, информише о броју извршилаца 
и броју запослених код Послодавца. 

Члан 114. Колективног уговора 
Електропривреде Републике Српске

1) Послодавац обавјештава Синдикат 
о питањима која су од битног значаја за 
економски и социјални положај радника, а 
нарочито о: 

1) пријему и престанку радног односа 
радника код Послодавца, 

2) прековременим часовима оствареним и 
исплаћеним код Послодавца, 

3) годишњем или периодичном извјештају 
о стању безбједности и здравља на раду, 

4) исплаћеним просјечним платама и 
5) полугодишњем и годишњем извјештају 

о пословању Послодавца, као и учешћу плата у 
укупним трошковима пословања. 

(2) Послодавац доставља Синдикату 
приједлог и усвојени годишњи програм      

     пословања, као и годишњи извјештај о 
пословању.

(3) Предсједнику Синдиката доставља се 
позив са материјалима ради      

      присуствовања сједницама органа 
управљања код Послодавца. 

      (4)  Ставове Синдиката достављене прије 
или на самој сједници надлежни орган      

Послодавца је дужан да размотри прије 
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доношења одлуке и да се о њима изјасни

Члан 115. Колективног уговора 
Електропривреде Републике Српске

Послодавац је дужан да Синдикату омогући 
дјеловање у складу са његовом улогом 
и издацима, статутом, и међународним 
конвенцијама о раду, а нарочито: 

1) да покреће иницијативе, подноси 
захтјеве и приједлоге и заузима ставове и 

2) да се мишљења и приједлози 
Синдиката размотре прије подношења одлука 
од значаја за материјални, економски и 
социјални положај радника и да се у односу на 
њих опредјели.

На основу свега наведеног дјеловање 
Синдиката је од изузетне важности за рад у 
„РиТЕ“ Угљевик , али и за рад Електропривреде 
РС у цјелини. Сав рад Синдиката се заснива на 
његовим овлаштењима прописаним Законом 
о раду, Статутом и Колективним уговором. 
Овлаштење Синдиката и његова дужност 
и обавеза јесте да указује на правилно или 
неправилно поступање Управе предузећа, 
да их благовремено упозорава на одлуке 
које доносе, као и на посљедице које могу 
наступити усљед доношења таквих одлука.

Изричито је одређено да ставове Синдиката 
надлежни орган послодавца је дужан да 
размотри прије доношења одлуке и да се о 
њима изјасни.

Покретањем судског поступка против 
Предсједника Синдикалне организације РиТЕ 
Угљевик, због чињенице да он само ради 
свој посао , представља додатни притисак 
на Синдикат и настојање да се синдикално 
дјеловање ослаби и временом не дај Боже, 
угаси.

Такво поступање није могуће, јер 
Синдикат и његово дјеловање постоји у свим 
привредама свијета, без обзира да ли су 
привреде слободног тржишта или су привреде 
централизоване економије, да ли се ради о 
капиталистичким привредама или привреде 
социјалног карактера.

Синдикату се нити једним актом не може 
ограничити његов рад, не могу му се умањити 
његова овлаштења, јер су они загарантовани 
Законски Колективним уговором. Синдикат 
заступа и штити све раднике и предузеће у 

цјелости и увијек је постојао и постојаће у 
прошлости, садашњости и будућности.

Навешћемо примјер Синдиката 
Француске, чије је дјеловање путем средстава 
информисања видљиво свима. Синдикати у 
Француској се жестоко боре изласком на улице 
и не одустају од својих захтјева , јер им је 
заштита радника и радничких права на првом 
мјесту.

Нажалост у РиТЕ Угљевик која је требала 
бити мотор и окосница развоја Републике 
Српске и региона,  Предсједнику Синдикалне 
организације се испоставља тужба и позив на 
суд. Предсједник Синдикалне организације, 
поред Управе предузећа, је најважнија 
функција у предузећу јер су у његове поступке 
упрте очи свих радника, као и њихових 
породица индиректно. 

Такође, Синдикат је Синдикат и оних 
директора који су некад били радници али 
су то изгледа заборавили. У овом Синдикату 
нису били само они директори , који долазе на 
мандат из неких других привредних друштава 
која су или у стечају , или већ одавно више не 
постоје. Тим руководиоцима на мандат који 
долазе у предузеће и из којег зарађују и носе 
хљеб својој кући , може се само рећи да бар 
прочитају и сазнају ко је Синдикат РиТЕ и за 
шта је овлаштен, или да се бар и сами односе 
према предузећу као што се односе према 
свом домаћинству, уколико знају шта је то.

Синдикат је овлаштен и има право 
да се редовно и обавезно информише о 
полугодишњем и годишњем извјештају 
предузећа, да о свему наведеном у извјештају 
даје своје мишљење и да ако то радници 
сматрају потребним предузму и друге радње 
које су неопходне ради очувања предузећа и 
живота људи на овим просторима.

Тужбе које су поднесене против 
Предсједника Синдикалне организације 
РиТЕ Угљевик  су неосноване и показује се 
бахатост и безобразлук. Синдикат ће увијек 
дјеловати конструктивно и са пажњом доброг 
домаћина. Увијек смо били и остали отворени 
за разговор.
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Број: 591/21
Датум:21.07.2021. године

                                                                                        н/р В.Д.ДИРЕКТОР
                                                                                       Чедомир Стојановић

ПРЕДМЕТ: Захтјев за одговоре

Поштовани,

Синдикални одбор је на VI Ванредној сједници Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик, која је 
одржана 07.04.2021.године затражио информацију од В.Д. Извршног директора за послове 
производње угља и развој Рудника.
До данашњег дана нисмо добили одговор.
Овим Захтјевом тражимо од Вас В.Д. Директоре да нам дате одговоре:
У трогодишњем плану пословања предузећа у дијелу који се односи на РЈ „Рудник“ за 2021.
годину планиране су сљедеће величине:
Откривка 8.030.000 m3.č.m.
Инвестициона откривка Угљевик Исток 1: 8.430.000 m3.č.m.
Угаљ 1.953.290 тона.
Према трогодишњем плану ( 2021-2023 година ) укупне количине откривке су cca 40 милиона 
m3.č.m, од чега за 2022.годину план је 10.162.000 m3.č.m. и 1.702.000 тона угља и план за 
2023.годину је 2.077.800 тона угља и 13.300.000  m3.č.m. откривке.

Питамо:
1. На који начин се планирају реализовати планиране, односно пројектоване количине  

           откривке, које су реда величина око 40 милиона m3.č.m. у наредне три године?
2. У којој мјери нереализација наведених величина откривке може утицати на сигурно  

           и поуздано снадбијевање Термоелектране угљем?
3. Шта се планира са преосталим количинама угља из Сјеверног Ревира – Западног  

           откопног поља, да ли се планира његова експлоатација и у ком облику у односу на   
           пројектна рјешења?

4. На основу досадашњих искустава, какве су пројекције када је у питању експлоата-   
           ција угља у Ревиру Јаблани, у смислу пројектованих и очекиваних количина?

5. Шта се крије из планираног норматива горива, који је већи од 1L/ m3.č.m., јер је исти  
           далеко мањи посљедњих година?

6. Да ли постоје препреке или било која ограничења  (експлоатације, измјештање  
           објеката инфраструктуре водних токова, и сл.) а који могу имати утицај на даљи  
           развој Рудника односно несметану експлоатацију угља?

ЈЕДНОСТАВНО ПИТАЊЕ „МОЖЕТЕ ЛИ НАМ ГАРАНТОВАТИ РЕДОВНО СНАДБИЈЕВАЊЕ 
УГЉА ЗА РАД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ“.

Рад Рудника и Термоелектране је наш живот, живот наших породица, живот 
Електропривреде Републике Српске и енергетска независност Републике Српске.
Ми хоћемо да радимо у Угљевику и немамо намјеру да идемо из Угљевика или да 
мијењамо се за неке друге позиције у друштвеном животу Републике Српске.

                                                                                               П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
                                                                             Зоран Мићановић, дипл. инж. рударства, с.р.
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Број: 592/21
Датум:21.07.2021. године

                                                                                        н/р В.Д.ДИРЕКТОР
                                                                                       Чедомир Стојановић

ПРЕДМЕТ: Захтјев за одговоре

Поштовани,

Синдикални одбор је на VI Ванредној сједници упутио Захтјев за одговоре бр.295/21 и још 
нисмо добили одговоре. Подсјетићемо да сте дужни по Колективном уговору ЕРС-а да 
одговорите на дописе у року од 14 дана.
Планом активности Синдикалне организације за 2021.годину бр.14/21 под тачком 6., 
планиране су активности „Унаприједити међуљудске односе у колективу, те тражити од 
сваког запосленог да се заједно боримо за очување постојећег колектива. Отворено ући у 
борбу против криминала, промашених пројеката, страначког запошљавања.“

Сходно плану активности Синдикалне организације бићемо слободни да замолимо да 
Синдикалној организацији доставите информације:

1. Да ли је истина да смо ми уговорили трачни транспортер за отпрему гипса, пепела и  
        шљаке у вриједности cca 10 милиона KM, а дужина је око cca 900 метара?

2. Зашто ОДГ систем не ради?
3. Зашто купујемо кречњак за ОДГ постројење а исти имамо у свом дворишту?
4. У коју смо сврху куповали „Рудинг“ и платили 11 милиона КМ?
5. Зашто радимо студије за побољшање рада електрофилтера када је у јавност  

        пласирана информација да све ради у пројектованим границама честице пепела које  
        улазе у ОДГ постројење?

6. Зашто нам је Главни рударски пројекат  Угљевик „Исток“ радила некомпетентна  
        установа и дан данас смо због тога на суду, и због тога смо ми изгубили лежиште  
        Угљевик „Исток“?

7. Зашто није до сада пуштена у рад радионица на Руднику? Наши мајстори се муче по  
        киши, сунцу и снијегу. Услови рада „катастрофални“.

8. Зашто вриједност пројекта у новчаном износу је иста као ревизија тог истог пројекта?
9. Зашто поново „TEREX“ потражује од нас нека средства?

10. Зашто нам не одговорите шта је са пројектом „ COMSAR“?
11. Зашто нам не одговорите какав је статус тужбе Холдинг електрана Словеније?
12. Зашто нам не одговорите како ћемо испунити план откривке за наредне три године?
13. Зашто нам не одговорите каква је перспектива РиТЕ Угљевик?
14. Зашто нам не одговорите шта је са реструктурирањем производних предузећа у  

        ЕРС-у.

Сва ова делегирана питања су за нас раднике врло битна. Тражимо да се у што краћем 
року дају одговори.

 
                                                                                             П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
                                                                             Зоран Мићановић, дипл. инж. рударства, с.р.
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