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             СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ РАДНИКА 

             ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

         ОДБОР СИНДИКАТА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ                                            

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

Број:30/18 

Датум: 20.02.2018. године 

 

 

 

З А К Љ У Ч Ц И 

 
 

 

Са треће сједнице Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске, одржане 

дана 20. фебруара 2018. године (понедељак) у Требињу: 

 

 

1. Одбор синдиката ЕРС пажљиво је размотрио приједлог који је стигао од Управе 

Матичног предузећа а везано за обрачун основне плате, и једногласно није 

прихватио тај приједлог, те инсистира да се не прихвата даље одлагање 

примјене у пуном капацитету важећег КУ, те захтјева да фебруарска плата буде 

исплаћена по новом КУ и Правилницима који смо требали усвојити по 

Зависним предузећима и Матичном предузећу до 31.12.2017. године. 

 

2. Одбор синдиката ЕРС предлаже усаглашени Правилник о изузетном доприносу 

предузећу на нивоу МХ ЕРС, сходно Закључку 13/17 који је достављен 

Директорима Зависних предузећа. 

 

3. Одбор синдиката ЕРС као интересна организација запослених чланова 

синдиката преко 9.000 радника, забринута је чињеницом да актуелна пословна 

политика и рад појединих Управа Зависних предузећа и појединаца из Управе 

Матичног предузећа не задовољава интерес радника ЕРС. Као одговаран 

субјект свјесни смо тога да један дио ограничења и утицаја на Управе Зависних 

предузећа и Матичног предузећа долази са стране, те такође утиче на стварање 

негативног пословног амбијента што се одржава на велико незадовољство 

радника Зависних предузећа и Матичног предузећа. Одбор синдиката ЕРС трпи 

велике притиске из Синдикалних организација који упорно траже да се 

организују конференције за штампу, гдје би се покренула инцијатива за смјену 

појединаца из Управе Зависних предузећа и Матичног предузећа. Предлажемо 

да у кући рјешавамо све несугласице и проблеме, који се само равноправним и 

отвореним дијалогом могу рјешити. 
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4. Одбор синдиката ЕРС неће одступити од свих дозвољених облика синдикалне 

борбе, укључујући покретање штрајкачких активности и покретање кривичних 

поступака за појединице, а уколико социјални дијалог не буде подигнут на већи 

ниво и уколико се не буде водио на равноправним основама. 

 

 

 

Сагласни : 

 Зоран Мићановић, предсједник СО „РиТЕ Угљевик“ Угљевик и предсједник 

Синдиката „ЕРС“, ___________________ 

 Слободан Остојић, предсједник Синдиката удружених радника Енергетике РС, 

 Жељко Тепавчевић, предсједник СО „РиТЕ Гацко“ Гацко, ____________________ 

 Горан Васиљевић, предсједник СО „ХЕ на Дрини“ Вишеград, _________________ 

 Милош Нинковић, предсједник СО „ХЕТ“ Требиње, _________________________ 

 Никола Чулић, предсједник СО „ХЕ на Врбасу“ Мркоњић Град, _______________ 

 Ристе Рогић, предсједник СО „Електрокрајина“ Бања Лука, ____________________ 

 Милан Лукић, предсједник СО “Електро Бијељина“ Бијељина, _________________ 

 Раде Нинковић, предсједник СО „Електрохерцеговина“ Требиње, ______________ 

 Мирослав Кременовић, предсједник СО „Електродистрибуција“ Пале, _________ 

 Обрад Симић, предсједник СО „Електро Добој“ Добој,  _______________________ 

 Кораљка Ковачевић-Марков, предсједник СО „МХ ЕРС МП“ Требиње; ________ 

 

 

 

 
Доставити: 

- Управи МП и ЗП МХ ЕРС 

- Предсједнику СУР Енергетике РС, 

- Предсједнику Синдиката „ЕРС“, 

- Надзорном одбору синдиката „ЕРС“ 

- Предсједницима Синдикалних организација (10х) 

- Архиви 


