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Kоји је то мушки, а који женски посао?   
Жене на рудницима, у дистрибуцијама, 
хидроелектранама не говоре о једнако-

сти, оне се за њу боре!
Можда у овој нашој држави, а и неким дру-

гим постоји подјела на женске и мушке посло-
ве. Можда постоји и у нашем колективу. Али 
не зато што жене нису способне или третира-
не једнако, него што су саме тако изабрале. 

Шта  је  на крају крајева  мушки, а шта жен-
ски посао? Шта их разликује? Способност? 
Вјештина? Зар способност и вјештина нису 
квалитети који не прате пол него су одраз ин-
дивидуалности?

Иако су неки од послова попут  рудара или 
инжињера на брани, етикетирани искључиво 
као мушки, у свијету, а и  код нас  жене одавно 
раде  једнако успјешно такве послове.

Нико не смије бити ускраћен  да прати своје 
жеље и афинитете,  да учи и ради оно што ће 
у будућности радити добро и успјешно. За то 
пол никако  не смије бити препрека!

У РиТЕ  Гацко и РиТЕ Угљевик имамо способ-
не и вриједне жене које воде послове на руд-
ницима, шефице, службенице, надзорнице. 
Имамо жене завариваче. Жене које воде ра-
чуна о бројилима, рукују системима за одвоз 
пепела на термоелектранама, жене које су по-
знате и признате као мајстори свог заната. 

И све те жене имају исту поруку – препре-
ка у послу није било, само су слиједиле своје 
жеље и афинитете.

Дакле до нас је. Kаријера се гради. За по-
сао се бори. Kао и за слободу – мисли, говора, 
кретања…
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Са Сабора у Бањалуци  послата порука јединства 

ЗАЈЕДНИЧКИ У БОРБУ ЗА ВЕЋЕ ПЛАТЕ
Са Сабора синдикалних представника одржа-
ног у Бањалуци половином августа стиже по-
рука да  је дошло вријеме да радници почну да 
живе од својих примања и да не желе да Репу-
блика Српска буде позната по јефтиној радној 
снази. 

Синдикалци су поручили  да је, уз отварање 
социјалног дијалога, потребно ускладити За-
кон о платама са  Законом о раду и потписати 
посебне колективне уговоре како би се зашти-
тила права и унаприједио положај радника, те 
зауставио одлив квалитетне радне 
снаге из Српске у стране земље.
У Банском двору у име Актива 
жена Електропривреде Републике 
Српске, једине женске синдикалне 
организације у Српској обратила се 
предсједница Весна Зуровац. Она 
је истакла  да је Актив формиран 
прије годину дана, а да су резултати 
дјеловања видљиви у свим преду-
зећима  холдинга. 

„Жене су се активније укључиле у 
рјешавање питања важних за њи-
хов радни однос, а створила се и 
синергија,  направио круг солидар-
ности, јединства, размјене идеја, 

искустава, знања“, рекла је Зуровац. 
У оквиру Актива жена ЕРС дјелују радне групе, 
које су дужне да испрате све активности веза-
не за радно право и запосленим женама обе-
збиједе право на  правовремену и тачну ин-
формацију што је од великог значаја за њихов 

радни однос. 
Зуровац  је нагласила  да  у  Синдикату 
постоји сагласност  и јединство по питању 
дјеловања Актива и  да је подршка стиг-
ла од свих мушких  колега, представника  
синдикалних организација. 
„Сви смо на истом задатку. Представља-
мо једно од најзначајнијих стратешких 
предузећа у Републици Српској. Показа-
ли смо заједништво, и снагу да се за своје 
колективе боримо институционално, а 
све у циљу  бољих услова за рад“, рекла 
је Зуровац. 
Она је нагласила да Актив жена   све своје 
активности спроводи у складу са донесе-

ним правилником о раду и планом рада. 
Зуровац  је позвала на удруживање и осни-
вање  актива и у другим предузећима уз пору-
ку да само рад и активности могу да донесу и 
резултате. 
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Љето је у Активу жена про-
текло радно. Друга сједница 
Одбора одржана је крајем 
маја у Вишеграду, гдје су дого-
ворене активности и преоста-

ли план рада за 2019. годину. 
Акценат је стављен на 

здравље жена, и  наставак 
провођења превентивних 
систематских прегледа, а до-
говорено је и да се напра-
ви база података са тачним 
бројем радница које се лијече 
од стерилитета, као и бројем 
радника који имају дјецу са 
посебним потребама, како 
би у наредном периоду Актив 
жена и омладине Синдиката 

ЕРС могао  да им  пружи под-
ршку која је до сада систем-
ски изостајала .

Предсједнице Актива свих 
зависних предузећа усагла-

силе су се да 
је потребно од  
септембра  фор-
мирати  радну 
групу  правника 
која би по завис-
ним предузећи-
ма упознала све 
раднице и рад-
нике са њиховим  
правима и оба-
везама.  Одлу-
чено је да радна 

група буде плаћена у складу 
са могућностима Актива.

Након радне сједнице жене 
су имале прилику и да обиђу 
Вишеград и Андрић град, кр-
старе Дрином и друже се. 

Наредна сједница Актива 
жена и омладине Синдиката 
ЕРС биће одржана у Требињу. 

СИСТЕМСКИ ПОМОЋИ РАДНИЦАМА КОЈЕ СЕ 
БОРЕ СА СТЕРИЛИТЕТОМ И РОДИТЕЉИМА   
          ДЈЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
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НАСТАВЉЕНА ДОДЈЕЛА ПОМОЋИ  
МАЈКАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЈЕЦЕ

Предсједница Актива жена и омладине 
Синидката  „Електропривреде Републи-
ке Српске“ Весна Зуровац наставила је 

обилазак зависних предузећа и додјелу једно-
кратне помоћи за мајке са троје и више дјеце, 

и самохране мајке. 
Зуровац је помоћ у износу од 100 КМ подијли-
ла мајкама у Хидроелектрани на Дрини, Елек-
тро Палама и РиТЕ Угљевику. Од радница сти-
жу поруке подршке и  захвалности. 

МИРЈАНА КУРАЈИЦА - МАЈКА ПО ОСМИ ПУТ  
Мирјана  и Саво Курајица из 

Требиња постали су роди-
тељи  по осми пут  чиме су 

постали друга најбројнија требињска 
породица. Срећни родитељи кажу да 
су им дjеца највеће богатство и да се 
радују што су богатији за још једну 
кћерку, седму уз сина.
Мирјана Курајица је запослена у Хи-
дроелектранама на Требишњици, а 
радне колегинице потрудиле су се да 
је обрадују посјетом и  поклонима . 
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Прво радно мјесто у државној служби  - очи-
тач бројила, уручитељ опомена пред искљу-
чење... рад на терену.  Можда неком не звучи 
привлачно и изазовно. 

Али га је Данијела Кисјелица из Требиња  
радо прихватила. И одлично га обавља.

Прије пола године  потписала је уговор у 
Електро  - Херцеговини.  Први 
радни дани протекли су у посма-
трању и учењу.  Окружена колега-
ма – прешла је читаво Требиње, 
зашла скоро у сваку кућу, очитала 
рачуне за електричну енергију.

Њих  20, треба ли рећи да су 
све мушкарци, помогли су јој да 
савлада посао, реоне, научи да 
ради сама. 

Данас има своје потрошаче – 
њих око 900. Кућу по кућу, броји-
ло по бројило, обилази Данијела 
свакодневно домаћинства у на-
сељу Виногради. 

Проблема и непријатности 
каже никада  није било. 

„Људима је у почетку било не-
обично. Кажу да им никада ра-
није на врата није покуцала жена 
из дистрибуције.  Али сви су ср-
дачни и предусретљиви.  Позову 
ме на кафу, попричају. Колико 
имам времена и ја волим с њима 
попричати. Комуникативна сам 
по природи и посао ми не пада 
тешко“, каже Данијела. 

Није лако за једну жену, по-
готово по великим врућинама, 
киши или леду ходати од куће до 
куће. Али Данијела је права лафи-
ца. Духовита и увијек расположе-
на посао је прихватила објеручке 

и ради га одговорно и предано, коментаришу 
њене колеге. 

Управи Електро – Херцеговине захвална 
је на прилици и сигурном послу. Колегама на 
помоћи, и предусретљивости.  Они њој што је 
мушком свијету додала  мало „женске“ нијан-
се. 

Прва жена на терену у 
херцеговачкој дистрибуцији
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Podr{ka `enskom preduzetni{tvu
Поново су показале своју свестраност – на Ви-
довданском сајму рукотворина и Осмом  сајму 
шљиве, воћних ракија и меда. Запослене рад-
нице у РиТЕ Угљевик традиционално  су  изло-
жиле своје радове, фотографије, умјетничке 
слике, везове, грнчарију, али и делиције, воћне 
ракије, укусне посластице, слане ђаконије....

Похвале нису изостале.  Признање је стигло  на 
Видовданским свечаностима у оквиру похвале 
за  најљепше украшен штанд,  а жене су се по-
казале као врсне домаћице али и умјетнице. 

На Осмом сајму  шљиве, воћних 
ракија и меда , одржаном сре-
дином августа на градском тргу 
у Угљевику, у оквиру кога је одр-
жан Фестивал народне музике, 
подршку излагачима пружила је 
и предсједница  Актива Весна Зу-
ровац.
Сајам је био изузетно посјећен, а 
активисткиње РиТЕ  Угљевик на 

челу са предсједницом Миром Максимовић   
биле су  презадовољне похвалама посјетила-
ца. 
Актив  жена и омладине  Синдиката РиТЕ Угље-
вик на овај начин дао је пуну подршку развоју 
женског предузетништва,  а кући су понијеле 
лијепе и угодне утиске са дружења.

Актив РиТЕ Угљевик
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Самопреглед  дојки не-
спорно је важан дио 
здравственог одгоја  и 

културе жена, а улога у раном 
откривању промјена у дојкама 
изузетно је битна. 

Нажалост, та је метода у на-
шој пракси занемарена. Иако 

се спомиње у националним 
програмима превенције, често 
сусреће као препорука у улт-
развучним и мамографским 
налазима и обрађује у већи-
ни женских часописа, ријетки 
су доктори  који своје знање 
желе подијелити и у пракси 
подучавају жене о томе како 
треба изгледати самопреглед.

Имајући у виду значај ове 
теме, предсједница Актива 
жена и омладине ХЕ Вишеград 
Оливера Токовић  је са члани-
цама одбора овог предузећа 
одлучила да организује преда-
вање за запослене које је одр-
жала докторица Соња Митра-
шиновић, радиолог, из Дома 
здравља Вишеград,  заједно са 

Светланом Новаковић, женом 
која је успјела да се излијечи 
од канцера дојке, и која води 
удружење “Аска”, удружење 
жена обољелих од рака дојке.

Осим корисних информа-
ција и савјета жене су чуле све 
о значају самопрегледа и ре-

довних прегледа, имале при-
лику да поставе питања и да 
науче како и колико често да 
ураде самопрегледе дојки. 

КАКО МОЖЕТЕ ДА 
СМАЊИТЕ РИЗИК ЗА 

НАСТАНАК РАКА ДОЈКЕ?

Можете сами да предузме-
те једноставне кораке како би-
сте смањили ризик од настан-
ка и развоја ове болести: 

Правилно се храните!
 

У 
Вашој свакодневној исхрани 
треба да будe заступљена ни-
скокалорична  храна са малим 
процентом масти и шећера, уз 
доста житарица и обавезних 5 

порција воћа и поврћа сваког 
дана. 

Немојте конзумирати алко-
холна пића и немојте пушити! 

Одржавајте одговарајућу 
тјелесну тежину! Не заборави-
те да је гојазност један од фак-
тора ризика за настанак рака 
дојке.

Будите физички активни! 
Редовна физичка активност 
доприноси одржавању хор-
монске равнотеже. Сваког 
дана будите физички активни 
30 минута и одаберите шта 
вам највише одговара - ходај-
те, играјте, трчите, пливајте, 
возите бицикл. 

Обављајте редовно превен-
тивне прегледе! Самопреглед 
дојки и одлазак љекару на ре-
довне прегледе омогућавају 
рано откривање промјена на 
дојкама.

Како урадити самопреглед дојки – Вишеграђанке организовале едукацију
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Како урадити самопреглед дојки – Вишеграђанке организовале едукацију
 У ЧЕМУ ЈЕ ЗНАЧАЈ ПРЕ-
ВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА?

Не заборавите да у почет-
ној фази болести нема никак-
вих симптома . Прегледима 
се омогућава откривање бо-
лести у почетној фази, када 
је лијечење једноставније и 
постоје одличне шансе за по-
тпуно и трајно изљечење. Ре-
довни превентивни прегледи 
остају једини поуздан и наје-
фикаснији начин за очување 
здравља. 

ШТА ПОДРАЗУМИЈЕВА 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД 

ДОЈКИ?

С обзиром да учесталост 
оболијевања упадљиво расте 
с годинама, и препоруке за 
превентивне прегледе дојки 
разликују се у зависности од 
узрасне доби:

· Самопреглед дојки почети 
од  20. године живота, редов-
но, једном мјесечно. 

· Клинички преглед обавља-
ти сваке треће године за жене 
од 29. до 39. године живота.

· Од 40. године живота 
обављати клинички преглед 
једном годишње (уз ултраз-
вучни преглед дојки по препо-
руци љекара).

· Mамографију обављати 
сваке друге године од  50. го-
дине живота.

САМОПРЕГЛЕД обух-
вата посматрање  дојки пред 
огледалом и преглед јагоди-
цама прстију у стојећем или 
лежећем положају. Самопре-
глед  дојки треба да спроводи-
те једном мјесечно, најбоље 
око 10. дана циклуса. Не мо-
рате при томе имати посебну 
рутину, потребно је да обра-
тите пажњу на све што није 
уобичајено на вашим дојкама 
и околном ткиву. Самопре-

гледом се не може напипати 
сваки тумор, нарочито не онај 
мали. Зато самопреглед није 
ни једина, а ни довољна ме-
тода за рано откривање рака 
дојке.

НА КОЈЕ СИМПТОМЕ 
ТРЕБА ДА ОБРАТИТЕ 

ПАЖЊУ? 

Приликом самопрегледа 
обратите пажњу на следеће 
симптоме:

· Израслине или задебљања 
у дојци, околном ткиву или 
пазуху;

· Промјена величине или 
облика дојке;

· Промјена боје или 
осјетљивости коже, ареоле 
или брадавице;

· Појава бола или осјећаја 
нелагодности у дојкама. 

Уколико примјетите неки 
од ових симптома, одмах 
се јавите вашем изабраном  
гинекологу!
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Ради у канцеларији. За столом. Као и 
већина жена запослених у електрое-
нергетском сектору. Али њен сто није 

нимало налик осталима. А није ни она. 

Љиљана Цвјетковић, по струци је електро-
инжињер у Електродистрибуцији Пале. Запос-
лена је  у служби за  ПИС И ТИС, односно по-
словни  и технички информациони систем. 

На столу скаламерија, за нас лаике. 
Објашњава нам да су то бројила, сон-
да закачена за рачунар, испитивачи, 
шарафцигери, ГПРС модем, ГСМ мо-
дем...  

За столом она, насмијана и пуна 
самопоуздања. 

Љиљана се свакодневно суочава 
са бројним пословним и техничким 
изазовима. Један од послова које 
обавља је  надзор рада и одржа-
вање система за даљинско читање и 
управљање бројилима. У склопу тих 
послова се параметрирају бројила за 
даљинско читање, уводе нова броји-
ла у систем и рјешавају проблеми ко-

муникације са бројилима.
 „ То значи утврђивање  начина  на који ће 

се омогућити даљинско читање бројила, преко 
ГПРС модема, ГСМ модема, или на неки други 

начин. На лицу мјеста овде у канце-
ларији истестирам, да ли све ради 
како треба, да ли има проблема у 
комуникацији нарочито ако је више 
бројила повезано на једном моде-
му“, објашњава Љиљана.  

Када утврди да је све у реду мон-
тери носе бројило на терен и инста-
лирају га. Ако зашкрипи, Љиљана 
пакује лап топ и осталу технику те 
долази на лице мјеста и провјерава  
јесу ли сва бројила добро увезана. 

Воли свој посао и прихватила је 
радно мјесто без имало двоумљења, 
иако се сваки дан  сусреће са технич-
ким потешкоћама и бројним пробле-
мима.

 „Ја нисам особа која прихвата да 
је нешто компликовано. За мене нема нерије-
шивих проблема, не одустајем док се не откло-
ни потешкоћа,  само је питање колико ћу вре-
мена и енергије потрошити“, закључује  Љиља 
и наставља са радом.

Ужива у рјешавању техничких 
изазова 

Окружена бројилима, сондама, испитивачима  безбједности
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Свакодневно је прелазила скоро  
100 километара како би стигла на 
посао. И тако пуних 15 година. Без 
дана боловања и изостанка.

 Љиљана Ристановић стизала је од 
Зворника до Власенице свако јутро 
до 7 сати.  И враћала се с посла  у 16 
часова. 

По леду и снијегу , љети и зими пу-
товала је по сат и по, јер  би из Звор-
ника  у Електро -  Власеницу кретала 
и прије него што се очисте путеви и 
стекну услови за нормалну вожњу. 

Љиљани, која је дипломирани 
економиста и мајка двоје малољет-
не дјеце никад на памет није пало 
да одустане – иако је,  како каже,  
пропустила све родитељске састан-
ке, мноштво приредби, полазака у 
школу.  Најважније је ипак било дје-
ци обезбиједити сигурност и стабил-
ност.  Њима је наравно посвећивала 
и сво слободно вријеме. 

Коначно, наишла је на подршку 
Управе Електро - Бијељине  која је од  

1. августа уважавајући њене потребе преба-
цила на исто радно мјесто, али у свом граду 
– Зворнику. 

Посао јој је сад на 5 минута хода.  Каже 
да је потпуно препорођена. Стиже да обави 
све. У послу ужива. У породици још више.  
Кћерка је уписала средњу школу, а син је 
тек 4. основне.

Љиљана захваљује Управи Електро 
Биjељине и предсједници Актива жена и ом-
ладине која је истрајала на њеном захтијеву, 
и нада се да ће и друге мајке које путују мно-
го и одричу се породичних радости наићи 
на разумијевање својих претпостављених. 

НАКОН 15 ГОДИНА ВОЗАРЕЊА,    
КОНАЧНО У СВОМ ГРАДУ
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НАШЕ НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СПОРТИСТКИЊЕ У 2019. 
На јубиларним Двадесетим сусретима радника ЕРС дјевојке су постигле запажене резултате
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Школа је почела! Са срећом ђаци!
Родитељи су септембар дочекали опре-

мајући своје ученике – бар они који су у при-
лици. На оне који нису,  мислио је Актив жена 
и омладине Синдиката  „Хидроелектрана на 
Требишњици“

Запослене су покренуле   акцију при-
купљања школског прибора и књига за дјецу 
из социјално угрожених породица. У ову хума-
нитарну акцију укључиле су се многе  колегице 
и колеге те се прикупила већа количина школ-
ског прибора.

Прикупљене су свеске, оловке, 
пернице, бојице, фломастери, бло-
кови и остали прибор који је  предат  
Црвеном крсту Требиње, одакле је 
распоређен онима којима је најпо-
требнији.

Овом акцијом  жене  ХЕТ – а по-
жељеле су  свој  дјеци срећан поче-
так нове школске године.

АКТИВ ХЕТ-а  НА ДЈЕЛУ
Школски прибор и уџбеници за малишане из 

социјално угрожених породица
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Од 1. септембра скупља струја 
за индустријске купце 

Цијена електричне енергије за одређене ин-
дустријске купце у Републици Српској скупља 
је од 1. септембра, док је за грађане цијена 
струје остала иста.

Генерални директор «Електропривреде Ре-
публике Српске» Лука Петровић каже да је до 
промјене цијена дошло код нешто мање од 
200 купаца, те да је највиша понуђена цијена 
за неке купце 50 евра, а најмања 35 евра, док 
код 960 купаца цијена није мијењана и остала 
је 31,23 евра.

Индустијски купци су од јуна до септембра  
имали могућност да изаберу снабдијевача.

У  Републици Српској постоје укупно 24 прав-
на лица која имају лиценцу за снабдијевање 
електричном енегијом, а један од тих снабдје-
вача је и „Електропривреда Српске“ која и даље 
остаје најповољнији понуђач у региону.

Генерални директор ЕРС  навео је да су нове 
понуђене цијене за индустријске купце знатно 
повољније него у окружењу

„У Србији је 58 евра по мегават-часу, у Хрват-
ској је око 55 евра, у `Електропривреди БиХ` је 
око 50 евра, у Црној Гори 45 евра, а код нас је 
то до сада било 31,3 евра и ми смо ту цијену 
повећали“, рекао је Петровић.

У  наредним годинама може се  очекивати 
да и снабдијевање за домаћинства буде тр-
жишно.

Укључити се у провођење мјера 
штедње и стабилизације

На заједничком састанку Управе МХ „Елек-
тропривреда Републике Српске“ и синдикал-
них представника зависних предузећа , одр-
жаном у Матичном предузећу у Бањалуци, 
размјењене су информације о активностима 
које се проводе у циљу превазилажења посље-
дица осмомјесечног хаваријског стања у Хи-
дроелектрани Дубровник.

Учесници састанка усагласили су да и руко-
водство и радници свих предузећа која послују 
у саставу холдинга морају дати свој допринос и 
укључити се у провођењу мјера штедње и ста-
билизације постојећег стања.

Синдикални представници информисани 
су и о тренутном стању инвестиционих актив-
ности у МХ „ЕРС“, а договорено је и активније 
праћење процеса реорганизације оператора 
дистрибутивног система између радних група, 
консултаната и запослених радника.

Признање за ЕРС на ЦИГРЕ Србија 
2019.

МХ “Електропривреда Републике Српске” 
учествовала је на 34. савјетовању српског  
националног  комитета  Међународног савјета 
за велике електричне мреже – ЦИГРЕ  Србија 
који је одржан у Врњачкој Бањи почетком јуна. 

НОВОСТИ ИЗ КОМПАНИЈЕ
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Савјетовање има циљ да стручној  јавности 
представи најновија техничка знања и искуства 
из области производње, преноса, дистрибуције 
и тржишта електричне енергије, и да покаже 
спремност домаћих  стручњака да одговоре на 
бројне захтијеве и изазове који се постављају 
пред електроенергетски сектор.

На савјетовању је  учествовало више од 
хиљаду стручњака, научника и пословних 
људи из Републике Српске, Србије  и држава 
из региона, а ЕРС је као један од генералних 
покровитеља манифестације, путем промо 
пулта, презентовала пројекте у току, као и 
планиране инвестиције. 

Редовни састанци синдиката и 
управа МХ „ЕРС“ у циљу  

ефикаснијег рада

Управа МХ „ЕРС“  и Синдикат  договорили 
су да се убудуће одржавају  једномјесечни  
састанци са извршним директорима и дирек-
торима дирекција, у циљу унапређења рада по 
зависним предузећима.

Комуникација је врло битна,  јер Електро-
привреду  чека  сложен процес „реструктуи-
рања“. Одбор  Синдиката ЕРС-а у свом саставу 
има квалитетних и провјерених кадрова, који 
би сигурно могли помоћи око унапређења 
рада. Обавеза  директора  је  да организују 
састанке уз консултације са  Предсједни-
ком синдиката Електропривреде  Републике  
Српске Зораном Мићановићем. 

TE Гацко у августу премашила план 
производње

По Ребалансу електроенергетског биланса Мје-
шовитог холдинга „Електропривреда Републи-
ке Српске“ за 2019 годину, план производње 
електричне енергије за мјесец август ТЕ Гацко 
је 153 000 МWh. ТЕ Гацко је у августу мјесецу 
остварила производњу од 162 606 МWh што 
је за 6,3 % више од дефинисаног плана про-
зводње за наведени мјесец.
У току мјесеца августа ТЕ Гацко је радила без 
застоја и вријеме непрекидног рада је 1235 
сати.

 



“Лако се препустити осјећањима сумње у 
себе и одустати од изазова. Али то сигурно 

није оно што би снажна жена учинила.”


