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Жене на послу траже равноправност,  
а не “посебан третман”

Допринос  жена пословном свијету се 
видљиво повећава, а жене имају све већи 
утицај на тржишту. Што је пословна  са-
радња између мушкараца и жена снаж-
нија,  успјех компаније ће бити већи, за-
хваљујући оптималном омјеру квалитета 
који са собом носе и  мушки и женски пол. 

Жене имају специфичан стил управљања, 
одликује их  досљедност, могућност 
обављања више задатака истовремено, али 
и  добре комуникационе  способности. 

Сваки дан срећемо изванредне жене које 
доказују да су поуздани пословни и животни 
партнери. 

Питање равноправности је питање свих  
питања и жене су више него икад на добром 
путу да остваре сва своја права, а друштво је 
коначно признало жену као стуб породице 
и  незаобилазну  карику у развоју заједнице. 

Ипак, женама често изостаје подршка, и 
то управо од припадница истог пола. Зашто 
су често жене женама препрека?

Смисао удруживања у Актив  жена и ом-
ладине ЕРС  је да се постигне синергија и до-
бра радна атмосфера у колективу. Да жене 
женама буду подршка. Да скупа дјелују  на 
реализацији за њих најзначајних питања  и 
тема , здравља, материнства, пословног  
успјеха… 

Да се помажу,  друже, подијеле идеје и 
искуства. 

Умјесто уводника 

Честитку поводом оснивања 
Актива упутио предсједник 

Одбора синдиката ЕРС, 
Зоран Мићановић

“Након више од двије деценије син-
дикалног рада основан је Актив жена и 
омладине  Еелектропривреде Републике 
Српске, који ће допринијети унапређењу 
метода и садржаја рада Синдикалног 
одбора. Желим вам пуно успјешних ак-
ција, реализованих програма и добро дру-
жење”, навео је Мићановић уз синдикал-
ни поздрав.  

Генерални директор ЕРС  
пожелио успјешан рад Активу 

жена и омладине

Оснивање Актива жена и омладине ЕРС 
подржао је генерални директор Електро-
привреде Републике Српске Лука Петро-
вић који је  пожелио колегиницама добар 
и успјешан рад. 

“Жена је стуб и ослонац сваког 
друштва, и једнаке могућности морају 
се осигурати  у свим подручјима, укљу-
чујући тржиште рада, услове  рада и на-
предовање у каријери”, написао  је Петро-
вић  у честитки поводом оснивања Актива.   
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Уређивачки одбор:

1. Ана Бокоњић-Буха
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“Љепота  је можда  опасна, али интелигенција је убојита”. 
“Трчи за својим сновима, наравно, у високим петама”.

“Убиј их успјехом, а покопај осмијехом”.
“Само зато јер сам жена, не значи да не знам како изградити 

царство”.

Жене на послу траже равноправност, а не “посебан 
третман”

Честитке директора Луке Петровића  
и предсједника Зорана Мићановића

ПРВА ПРЕДСЈЕДНИЦА ВЕСНА ЗУРОВАЦ

У Бијељини одржан први састанак  
Актива жена  и омладине ЕРС
ДОБРА ЕНЕРГИЈА ЖЕНА У РиТЕ УГЉЕВИК

Podr{ka majkama sa troje i vi{e 
djece i samohranim majkama

Она је чувар нашег мирног сна
Шеф од повјерења за 400 рудара

Више идеја, више активности
Актив жена и омладине ХЕ “Ви-
шеград” даровао књиге  библи-
отеци “Иво Андрић”

Списак предсједница Актива жена и омла-
дине по синдикалним организацијама

НОВОСТИ ИЗ КОМПАНИЈЕ

контакт:

Tel: 059 277 215
Мail: abokonjic@ers.ba
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жена и омладине ЕРС предвидио  је организа-
цију семинара и радионица у циљу едукације у 
пословној комуникацији и стручном усаврша-
вању  жена. 

“Обзиром да је електроенергетски си-
стем “мушки”  колектив и да се ради о ве-
ликом броју специфичних позиција које че-
сто захтијевају и физички рад (у рудницима, 
дистрибуцијама..) залагаћемо се да жене 
знањем могу да парирају колегама и да њихов 
рад као и до сада буде уважаван и квалифико-
ван адекватно. У том циљу организоваћемо 
усавршавања и залагати се за колектив рав-
ноправних појединаца који се противи  дис-
криминацији и неравноправности било које 
врсте”, каже Зуровац. 

Она додаје да је врло важно изградити по-
штовање међу сарадницама и да је то каракте-
ристика која повезује раднике и чини успјешне 
колективе. Такође, запослени се осјећају моти-

висанији  када знају да су дио организације, а 
честит и вриједан рад неминовно доводи до 
успјеха. 

 “Иако је Актив женска организација, кому-
никација са мушким дијелом колектива је врло 
важна, јер добра међусобна комуникација је 
формула за успјех у сваком послу. Пред Елек-
тропривредом су велики кораци које је најави-
ла наша Управа, и ми сви скупа морамо дати 
допринос како би ЕРС остао најјаче предуеће 
у Српској. Морамо радити на сопственом уна-
пређењу, на прмоцији компаније и правих 
виједности, а своје реферате обављати одго-
ворно и марљиво”, додаје Зуровац. 

Како би се жене што чвршће повезале у 
плану Актива су и заједничка дружења члани-
ца свих предузећа, излети и састанци који ће 
омогућити размјену искустава, идеја и повеза-
ти чвршће запослене у Електропривреди Репу-
блике Српске. 

“Оснивањем Актива, жене су више упуће-
не једна на другу, друже се и размјењују иску-
ства, а такође су боље информисане о свим 
правима и збивањима у својој радној  околи-
ни”, каже прва изабрана предсједница  Ак-
тива жена и омладине ЕРС, Весна Зуровац. 

Циљ оснивања и удруживања је побољшање 
статуса жене, јачање њеног достојанства,  
здравствено, научно и културно оснаживање. 

Актив жена све своје активности спроводи 
у складу са  донесеним правилником о раду 

и планом рада,  те размјењује информације  
Синдикалних активности са Синдикалним од-
бором  ЕРС.

“Уз максималну подрску и сарадњу колега 
из Синдикалног одбора,  надамо се да ћемо 
наше активности подићи на већи ниво, а 

поготово из области бриге о 
здрављу жена, што укључује 
организовање редовних систе-
матских прегледа,  гинеколош-
ких, превентивни преглед дојки,  
мамографија сваке двије године 
за жене старије од 40 година” , 
наводи Зуровац.

Она додаје  да Актив  жена и 
омладине Електропривреде Ре-
публике Српске  броји  око 1.500  
чланица, које су својим анга-
жовањем укључене у различи-
те сфере дјеловања.  Активи су 
оформљени по свим зависним 
предузећима, а ангажовање чла-
ница већ је почело, и већ је ство-
рена позитивна енергија међу 
женама. 

Као један од циљева Актива 
предсједница наводи и промо-
висање права жена, те једнакост 
жена и родну равноправност као 
основне друштвене вриједно-
сти, али исто тако и афирмисање  
улоге жене као пословне али и 
породичне, мајке и супруге. 

“У том смислу  Актив ће  по-
себну пажњу посветити  жена-

ма, мајкама троје и више дјеце и самохраним 
мајкама, кроз организовање  различитих су-
срета, излета и дружења, те различитих ви-
дова финансијске помоћи”, каже Зуровац.

Правилником о раду и планом рада  Актив 

ПРВА ПРЕДСЈЕДНИЦА ВЕСНА ЗУРОВАЦ
Формиран Актив жена и омладине ЕРС
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Прва сједница Актива жена и омладине Одбо-
ра Синдиката Електропривреде Републике Срп-
ке одржана је крајем децембра 2018. године у 
Бијељини. 

На сједници је договорен план рада за 2019. 
годину на нивоу  Актива жена и омладине син-
диката ЕРС-а.

Усвојени су сљедећи приједлози:
*Систематски прегледи радница у свим За-

висним предузећима;
 *Једнократна помоћ мајкама са троје и 

више дјеце школског узраста и редовних сту-
дената у износу до 100 КМ.  

 *Једнократна помоћ самохраним мајкама 
дјеце школског узраста и редовних студената у 
износу до 100 КМ.

 *Планирано је да се формира  тим од два 
или више правника који ће упознати раднике 
по свим зависним предузећима са Законом 
о раду и организовати предавања на тему 
појашњења права и обавеза радника. Преда-
вања ће бити организована за све раднике.

*Едукација у области кориштења напредног 
МС Ворд-а, МС Еxцела-а и пословне комуни-
кације мејлом. Из сваког зависног предузећа 
едуковаће се по неколико запослених, који ће 
убудуће као инструктори вршити обуку у окви-
ру својих зависних предузећа.

У Бијељини је формирана и радна група у 
циљу ефикасније реализације Плана рада за 
2019. годину. Поред предсједнице Актива жена 
и омладине синдиката ЕРС-а Весне Зуровац и 
Предсједника Одбора Синдиката ЕРС-а Зорана 
Мићановића, присутане су биле предсједнице 
е одбора Актива жена  и омладине ЕРС-а.

Након састанка уприличено је заједничко 
дружење.

У Бијељини одржан први састанак  Актива жена  и омладине ЕРС
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Правилником о раду и планом  рада за 
2019. годину  Актив  жена и омладине ЕРС 
предвидио је средства за помоћ мајкама са 
троје и више дјеце, као и самохраним мајка-
ма запосленим у холдингу.  

Након провођења процедуре  прикупљања 
документације, пресједница Весна  Зуровац је 
са предсједницама Актива зависних предузећа 
започела  подјелу  једнократне помоћи  у изно-
су од 100 КМ.

Средства су подијељена  мајкама запос-

леним у МХ ЕРС  ЗП “Хидроелектране на Тре-
бишњици” и у МХ ЕРС  ЗП “ Електро - Херцего-
вина” . 

Састанку су присуствовали предсједница  
Зуровац,  чланице одбора актива , предсједни-

ци  синдикалних организација ова два преду-
зећа и запослене мајке, примаоци средстава. 

У наредом периоду предсједница  Актива 
жена и омладине ЕРС посјетиће и остала завис-
на предузећа гдје ће уручити помоћ мајкама са 
троје и  више дјеце и самохраним мајкама. 

Да су озбиљно схватиле своју улогу  у Ак-
тиву жена и омладине ЕРС и значај органи-
зације  показује примјер запослених у РиТЕ 
Угљевик.  

Предсједница Мира Макимовић је са се-
дам чланица одбора већ организовала бројне 
активности за раднице  ЗП „Рудник и термое-
лектрана Угљевик“.  Пуне 
ентузијазма, направиле 
су квалитетан план рада 
који подразумијева ор-
ганизацију здравствених 
прегледа, стручних усавр-
шавања, дружења. 

У организацији Актива 
обављени су  бесплатни 
гинеколошки прегледи за 
око 300 запослених у овом 
колективу. Предсједница 
каже да је одазив био од-
личан, а идеја прихваћена 
с поздравом и одобра-
вањем. 

 „Сви знамо колика је 
важност редовне кон-
троле за здравље сваке 
жене. Стога смо одлучиле 
да једна од првих актив-

ности Актива буду управо бесплатни  гине-
колошки прегледи и драго нам је да је акција 
била изузетно успјешна”, каже предсједница 
Максимовић. 

Осим здравствене заштите Актив је акценат 
ставио и на едукацију, па је у Угљевику органи-
зовано предавање на тему “Едукација и култу-
ра понашања”, а у току је и информатичка  обу-
ка запослених.   

 „Циљ је успјешнија и продуктивнија по-
словна комуникација, повезивање запослених 
и њихово стручно усавршавање. Ове актив-
ности су међу приоритетима Актива жена и 
омладине РиТЕ Угљевик,  и биће настављене и 
у наредном периоду“, додаје Максимовић. 

А запослене у РиТЕ Угљевик већ се спремају 
за једну другачију активност. Оне ће на Сајму 
Видовданских свечаности у овој општини из-
ложити своје рукотворине. Тиме ће,  како кажу,  
показати свестраност жена које у исто вријеме 
имају   више важних улога – пословне жене, 
супруге, мајке, домаћице, умјетнице – и сваку 
стижу да обаве са задовољством и ентузијаз-
мом. 

ДОБРА ЕНЕРГИЈА ЖЕНА У РиТЕ УГЉЕВИК Podr{ka majkama sa troje i vi{e 
djece i samohranim majkama
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Она је чувар нашег мирног сна. Одговорно 
и озбиљно обавља свој посао. А како би дру-
гачије, када руководи Службом за осматрање 
најважнијег објекта  у Херцеговини. 

Снежана Чучковић  са својим тимом 24 часа 
дневно осматра брану Гранчарево и води рачу-
на о безбједности свих Требињаца.

Преданим радом и упорношћу доказала се 
у “мушком “свијету. Иако, признаје,   предрас-
уде и подијелу на мушке и женске послове ни-
када није осјетила на својој кожи. Са колегама 
савршено функционише. Договор каже кућу 
гради, а од вишка мишљења и додатних кон-
султација глава никад  не боли. 

“ Ако предано и вриједно радите, ако сте 
упорни, предрасудама и неуспјеху нема мје-
ста”, поручује  Чучковић. 

Додаје да је кренула од почетка, напредова-
ла степеник по степеник и савладавала пробле-
матику система. Никада није била поштеђена 
обавеза нити је то захтијевала и очекивала. 

Задатак  Службе којом руководи  је да у сва-
ком тренутку знају како се брана понаша, а са-
моувјерено тврди да је брана у сигурним рука-
ма и да се ништа драматично не може десити 
преко ноћи. Сваког дана Снежана и њена еки-
па обиђу више од 500  мјерних мјеста у брани 
и око ње.

 “Свакодневно осматрамо помјерања у 
хоризонталној и вертикалној равни бране, 
напон и деформацију у тијелу бране, на кон-
такту темеља и стијене. Дијелом су то ин-
струменти који су инсталисани приликом 
градње бране, а временом су модернизовани, 
тако да су подаци којима располажемо апсо-
лутно поуздани и тачни – каже „прва жена” 

службе за осматрање, инжењер 
грађевинарства Снежана Чуч-
ковић која већ двадесет година 
ради у овој служби.

Брана Гранчарево једна је од 
највиших на Балкану: висока је 
123 метра, а широка у врху 439 
метара. У брану је уграђено скоро 
четиристо хиљада кубних метара 
бетона, а сва та грандиозна кон-
струкција задржава милијарду и 
сто милиона кубних метара воде.

“Већ на коти од 395 метара 
према прописима уводимо ван-
редна мерења за екстремне си-
туације, као што је брзи доток 
у језеро. Тада нека мјерења која 
радимо седмично, обављамо 
сваког дана како бисмо поуздано 
знали како се брана „понаша” у 
таквим условима. Људи углав-
ном мисле да је брана тек јед-
на обична бетонска преграда, 

међутим за нас је она као живи организам, 
кроз њу ходамо, ослушкујемо како „дише”. 
Зато са сигурношћу можемо да кажемо 
да су, док смо ми овде, и град и све што је 
низводно од бране, потпуно сигурни – уз 
осјмех напомиње Снежана Чучковић.

Она је чувар нашег мирног сна
На питање да ли је лако бити жена у „муш-

ким панталонама“, она шармантно са осмје-
хом  одговара да иза сваке позиције треба 
да стоји рад, знање и стално усавршавање  и 
онда ништа није тешко, па ни бити шеф  екипи  
од  400  рудара – мушких колега. 

Љиљана Јовичић , дипломирани инжињер 
рударства, из  ЗП „ РиТЕ Угљевик“  руководилац 
је радне цјелине „Откривка“, једног од најваж-
нијих сегмената пословања Рудника. Правила 
у послу су, каже,  јасна и хијерархија се мора 
поштовати. 

Одговоран и озбиљан посао подноси лако 
– прошла је каже све нивое и радна мјеста у 
руднику, теренски и смјенски рад. 

„Усудила сам се да прихватим ову позицију 
јер добро познајем све сегменте пословања  
ове радне цјелине, имам добар однос с колега-
ма, повјерење у свој тим. Заједнички рјешава-
мо све проблеме али правила се морају строго  
поштовати, јер се ради о изузетно захтијев-
ном и одговорном послу, а сви скупа смо једна 
карика у ланцу процеса производње“, прича 
Љиљана. 

Љиљана и њена екипа приликом извођења 
радова  суочени са бројним ризицима  јер по-
сао зависи од утицаја атомосферских промје-
на, (клизање терена, клизање етаже радова...)  
због чега на послу влада војничка дисциплина. 

Радни дан почиње шољицом кафе окруже-

на руководиоцима на јутарњем састанку. Треба 
ли рећи да се ради искључиво о мушким коле-
гама – али и да је третирају као себи равну јер 
је током  година напорног и вриједног рада и 
усавршавања то и  заслужила. 

Након доношења договора око плана 
дневних, седмичних и мјесечних актив-
ности Љиљана рукововодиоцима у рад-
ној цјелини „Откривка“ даје инструкције 
за рад багера и остале рударске опреме 
као и свих планираних активности. 

Ипак, по некад се искочи из дневне 
рутине, па је колеге изненаде ружом за 
8.март, тортом  за рођендан, шалом и 
пјесмом. У тим тренуцима она је припад-
ница њежнијег пола.  Осталим радним  
сатима  уважени је  шеф и инжињер. 

А кад скине радну униформу, као и све 
остале жене, мајка домаћица и супруга. 
То је друга страна медаље и улога у којој 
такође ужива. 

Шеф од повјерења за 400 рудара
Снежана Чучковић, жена која ослушкује како брана “дише” и води рачуна о нашој безбједности
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Оснивање Актива жена и омладине 
ЕРС показало се као врло добар  и кори-
стан потез. 

„Жене су се пробудиле, покренуле, идеје су 
све јасније и гласније“, каже предсједница Ак-
тива у Бијељини Гоца Тошић. 

Она додаје да се жене у колективу најчешће 
склањају и препуштају мушкарцима да одлу-
чују. Такође, често не желе да буду сметња и 
препрека па се њихов глас слабије чује. Али то 
не значи да га немају. 

Да имају идеје показале су у старту. 
Прво и најважније, посветиле су се здрављу. 

Од 200 запослених већина је признала да пре-
гледе годинама одлажу  и да  су те теме увијек 
на чекању. Јер има нешто прече. 

Због тога је одбор одлучио да прва актив-
ност буде спровођење систематских прегледа 
са акцентом на гинеколошке и прегледе дојке. 

Пријавило се више од 160  жена, а у неким 
случајевима била су потребна даља дијагно-

стичка испитивања. 
„Показало се да смо урадили праву ствар. 

На вријеме су прегледане све жене, неке су 
упућене на мамографију. Указали смо на по-
требу и значај превенције, и ово ће бити 
једна од наших сталних активности“, каже 
предсједница Тошић. 

Запослене у ЗП „Електро – Бијељина“ пла-
нирају и организацију курса енглеског језика. 
Свјесне су кажу да морају ићи у корак с време-
ном и да је знати страни језик данас потреба и 
неминовност. Због тога ће кажу инсистирати да 
у наредном периоду акценат ставе на усаврша-
вања и стицање додатних вјештина. 

Није тајна да је женама увијек стало и како 
изгледају. А да би имали здраве навике у 

прехрани и постигли циљ када је фигура у пи-
тању у Бијељини ће организовати прегледе ну-
триционисте и предавање „Здрав живот, здра-
ва исхрана“. 

За почетак више него довољно. 

Више идеја, више активности
Формиран Актив жена и омладине у Синдикалној организацији ЗП “Електро - Бијељина”

Актив жена и омладине ХЕ “Вишеград” 
даровао књиге  библиотеци “Иво Андрић”

Поводом Свјетског дана књиге Актив жена 
и омладине ХЕ “Вишеград” уручио је поклон 
библиотеци  “Иво Андрић” у овој општини,  
књиге које су прикупљене у оквиру предузећа. 

Акција прикупљања књига  организована је у 
хидроелектранама, а покренуле  су је чланице 
Актива на челу са предсједницом Оливером То-
ковић. 

“Жеља је била  подстакнути на чи-
тање, свакога, а посебно младе. Са-
купљене су књиге различитих жанрова, 
од белетристике, научне и стручне ли-
таратуре до штива за дјецу. Те књиге 
наше колеге већ су прочитале, а најви-
ше ће кориситити библиотеци јер ће 
тако бити доступне свим нашим су-
грађанима”, рекла је предсједница Оли-
вера Токовић. 

Менаџмент библиотеке  био је пријат-
но изненађен поклоном и захвалио  чла-
ницама Актива на покретању акције и 
промоцији књиге и читања. 

У наредном периоду  Актив жена и 
омладине овог предузећа организоваће 
предавење на тему све чешћих гинеко-
лошких проблема код жена – цистичних 
промјена. 

“Планирано је да радиолог одржи 
предавање у циљу едукације и пре-
венције обољења, као и начина от-
кривања промјена, потребе редовних 
прегледа, како би се утицало на жене 
да се  посвете свом здрављу”, истакла је  
предсједница Токовић.  

 
1. РиТЕ Угљевик -               Мира  Максимовић
2. Електро Бијељина -        Гордана Тешић
3. Електро Добој -               Сања Катанић
4. РиТЕ Гацко -                     Мирјана Мастиловић
5. Електро Пале -                 Тијана Космајац
6. ХЕ на Дрини -                  Оливера Токовић
7. Електро -Херцеговина -Петра Ђиков
8. Матично предузеће -      Драженка Савић
9. ХЕ на Требишњици -      Весна Зуровац
10. ХЕ на Врбасу -                  Милана Муздека 
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ЕРС најавио градњу нових 
објеката из обновљивих извора

Пред Електропривредом Републике Српске 
су бројни изазови везани за смањење еми-
сије штетних гасова,  повећање  производње  
електричне енергије из обновљивих извора, 
раздвајање дистрибуцја и снабдијевања, по-
већања потрошње…

У складу са тим ЕРС је акционим планом 
предвидио да у наредних десет година повећа 
производњу из ОИЕ  за 1.000 мегавата. У пла-

ну је покретање и завршетак инвестиција из-
градње нових објеката ХЕ Дабар, ХЕ Бук Бије-
ла, ХЕ Паунци, ХЕ Фоча, ХЕ Цијевна 3, соларна 
електрана Требиње, ВЕ Хргуд… Вриједност ових 
инвестиција износи око 2,5 милијарди КМ, а 
од  МХ  “ЕРС”  финансијске институције очекују 
учешће од  15 одсто, односно око 375 милиона 
КМ.  Како би ЕРС започео инвестициони циклус 
потребно је у наредне три године обезбиједи-
ти по 125 милиона КМ, а за то постоје разли-
чити модели, од кредитних задужења, емисије 
обвезница, суинвеститора и слично. 

НОВОСТИ ИЗ КОМПАНИЈЕ
Капитални ремонт у  ЗП „РиТЕ Гацко“

Капитални ремонт Термоелектране Гацко  
почео је 31. марта ове године након двије го-
дине одгађања. Планирано је да радови трају 
90 дана након чега се очекује побољшање 
рада Термоелектране и повећање продуктив-
ности РиТЕ Гацко. Све ремонтне активности 
теку планираном динамиком, а  ангажовани 
извођачи су компетентни и спремни да одго-
воре посебним задацима везаним за ревита-
лизацију виталних дијелова блока, генератора  
и турбине. Ремонт се  финансира  кредитом од 
18,5 милиона марака. 

Због лоше хидрологије, капитал-
ног  ремонта ТЕ Гацка и смањења 
производње ХЕТ–а  ЕРС увози елек-

тричну енергију

Због лоше хидрологије, капиталног 
ремонта  ТЕ Гацко који ће трајати 
90 дана  и смањења производње  
Хидроелектрана на Требишњици  
узрокованог испадањем ХЕ Плата, 
Електропривреда Републике 
Српске увози недостајуће количине 
електричне енергије за потребе 
домаћег конзума и уговорене обавезе 
према  Дистрикту Брчко и Независном 
оператеру система.

Недостатак електричне енергије  на 
домаћем тржишту систем је осјетио већ 
почетком године, када је, у хаварији 
у ХЕ Дубровник страдао агрегат који 
испоручује струју електроенергетском 
систему Српске. Губици су 
дјелимично ублажени потписивањем 
уговора између  ЕРС, ХЕТ и ХЗХБ о 
једнакој  расподјели електричне 
енергије произведене  у проточној 
хидроелектрани /ПХЕ/ „Чапљина“. 
Посљедице суше и хаварија на ХЕ 
Плату, као и негативни финансијски 
ефекти капиталног  ремонта ТЕ Гацко, 
према процјенама ће се одразити 
на пословање Електропривреде која 
ће у текућој години имати за око  25 
милиона марака мање сопствене  
приходе.

Како би се ублажиле негативне 
финансијске посљедице,  
Електропривреда је свим зависним 
предузећима упутила препоруке о 
уштедама. Препоруке се примјењују 

од прве декаде марта, а први резултати, на 
нивоу зависних предузећа, требало би да 
буду познати средином  године када ће бити 
извршена анализа свих сегмената пословања.

На јесен предвиђен почетак 
градње ХЕ “Бук Бијела”

Градња Хидроелектране Бук Бијела требало 
би да почиње на јесен, а предузеће ће посло-
вати у оквиру предузећа “Хидроенергетски си-
стем горња Дрина”.

Скупштина општине Фоча дала подршку за 
градњу три хидроелектране на ријеци Дрини. 
ХЕ Бук Бијела, Фоча и Паунци коштаће 425 ми-
лиона евра, а годишњи приходи који ће изно-
сити 40 милиона евра исплатиће инвестицију у 
десетогодишњем периоду. 

ХЕТ у минусу због испада у
 ХЕ “Дубровник”

Производња у Хидроелектрани Дубровник 
мјесецима је обустављена. Још се тачно не зна 
када ће турбине поново бити покренуте, а ми-
нус ХЕТ – а  за овај период достигао је 12 мили-
она марака. По плану, ХЕТ је до априла требало 
да произведе 370 Гwх електричне енергије, а 
произвели су свега 137.

Плат чини 62,5 одсто ХЕТ-ове укупне про-
изводње, а Гранчарево 37 одсто. Губитке су 
умањили захваљујући уговору са ХЕ Чапљина. 

Производња електричне енергије у ХЕ Ду-
бровник заустављена је од 10. јануара, због 
хаварије на постројењу, у којој су страдала 
три радника. Према информацијама из Хрват-
ске, хаварију су проузроковали каблови, који 
спајају производно постројења са трафостани-
цом. Ријеч је о првом тешком инциденту за 55 
година рада Хидроелектрана Дубровник.

Формирана Комисија за праћење 
провођења и примјену Колектив-

ног уговара ЕРС

У Добоју је  одржана   конститутивна сједни-
ца Комисије за праћење провођења и примје-
ну Колективног уговара Мјешовитог холдинга 
,,Електропривреда Републике Српске. 

За предсједника Комисије за праћење про-
вођења и примјену Колективног уговара Мје-
шовитог холдинга ,,Електропривреда Републи-
ке Српске“ изабрана је Александра Скопљак, 
дипломирани правник из ЗП“Електро – Добој“ 
Добој.



“Žena stoji, kao kapija, na izlazu kao i na 
ulazu ovoga svijeta.”




