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На позив председника Такмичарске комисије Славка Стевића, у петак 16. марта 2018. 
године у просторијама РиТЕ „Угљевик“ је одржан састанак Такмичарске комисије. Поред чланова 
Такмичарске комисије, састанку су присуствовали и чланови Комисије за информисање, као и 
председник СУР енергетике РС Слободан Остојић. Председник Одбора синдиката ЕРС-а Зоран 
Мићановић био је оправдано одсутан. 

 
На састанку је разматран следећи дневни ред: 
 
1. анализа одржаних 18. Сусрета радника Електропривреде Републике Српске; 
2. предлог израде Плана и програма 19. сусрета; 
3. предлог измене Правила и пропозиција; 
4. текућа питања. 

 
 

Након уводних речи Славка Стевића и Слободана Остојића, одржана је дискусија присутних 
у вези са свим тачкама дневног реда. Након анализе и дискусије, усаглашени су следећи 
закључци: 

 
 Одбор синдиката Електропривреде Републике Српске донео је одлуку да се предстојећи 

19. Сусрети одрже у Здравствено-туристичком центру Бања Врућица у Теслићу од 15. до 17. 
јуна ове године. Иако су предстојећи сусрети деветнаести по реду, ове године се навршава 
пуних двадесет година од организације 1. Сусрета, што представља својеврстан увод  у 
обележавање јубиларних 20. Сусрета који ће бити организовани 2019. године. 

 
 Након детаљне анализе по дисциплинама, једногласно је закључено да су сва спортска 

такмичења на 18. Сусретима углавном успешно организована и одржана. 
 

 Даје се предлог да се код одржавања неких дисциплина – мали фудбал, пењање на 
електрични стуб и сл., приликом организовања терена поставе траке, покретне ограде или 
неке друге препреке којима би се публика мало удаљила од места такмичења, да не би 
дошло до уласка гледалаца у терен и ометања такмичара, гужве око места такмичења и сл. 

 
 Предлаже се Одбору – за сва екипна такмичења, да се сви такмичари у екипи обавезно 

обележе са бројевима на дресовима. 
 

 Предлаже се Одбору да се писмено обавесте председници синдикалних организација свих 
предузећа да изврше додатно упознавање и едукацију свих такмичара о фер и коректном 
понашању за време сусрета. Било је појединачних случајева дизања тензија на терену, како 



од стране самих такмичара тако и од вођа такмичарских екипа, јер акценат ипак треба 
ставити на дружење. 

 
 Предлаже се Одбору да размотри померање свечаног отварања Сусрета за петак увече, око 

21.00, а да такмичења почну раније, након смештаја екипа. Досадашње свечано отварање 
вршено је око 14 часова, траје око сат до сат и по и учесници су за то време постројени на 
врућини, а затим одмах након отварања почињу такмичења. Такође, у петак увече се увек 
организује и забавно вече, па се то може и евентуално спојити, односно почети са 
свечаним отварањем, а било би и више слободних термина за такмичење. 

 
 Предлажу се Одбору измене у пропозицијама - да се број играча на терену у дисциплини 

мали фудбал врати на 4 + 1. 
 

 Упућује се иницијатива Одбору да у склaду са Пропозицијама такмичења именује Комисију 
за информисање (председника и чланове) на период од 4 године. 

 
 Предлаже се Одбору синдиката ЕРС увођење нових такмичарских дисциплинa: баскет три 

на три за мушкарце, одбојка на песку за жене и скок у даљ за жене.  
 

Код одбојке на песку за жене која је у свету веома атрактивна због динамичне игре, услед 
појаве да играчице понекад наступају у купаћим костимима и сличној опреми, наглашава 
се да би се жене такмичиле у стандардној опреми (шортсеви, дресови, патике, тренерке 
и сл.). Овим желимо да избегнемо забуну, неразумевање и евентуалне непристојне 
конотације које би могле да доведу до дискриминације и одустајања наших колегиница од 
пријаве за учешће у такмичењу. 

 
 За увођење наведених дисциплина генерално постоје потребни услови за одржавање у 

Бањи Врућици (изграђен је терен за одбојку са песком, а постоји и терен са кошевима). 
Такође, увођење нових дисциплина захтева и већи број судија и сл. 

 
 Предлаже се Одбору да се дисциплина атлетика – крос 400 m преименује у атлетика – трка 

400 m, јер наведен назив „крос“ не одговара условима у којима се врши такмичење у 
атлетици. 
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