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ЗАЈЕДНО можемо више!

Овај број неће бити посвећен искључиво 
Активу жена МХ „ЕРС“. Не зато што не заслу-
жују, већ зато што су за нама тешки мјесе-
ци, пуни изазова, мјесеци у којима смо сви 
скупа као колектив показали изузетну пре-
даност, храброст и солидарност. 

О значају Електропривреде Републике 
Српске није се говорило превише током 
пандемије. Некако се подразумијевало да 
ће струју имати сви наши потрошачи, да код 
нас неће бити проблема. Очекивало се да 
отпишемо камате, да не искључујемо елек-
тричну енергију онима који је током ван-
редног стања не могу платити. Очекивало 
се и да се укључимо у бројне хуманитарне 
акције. 

Нико није питао како ћемо, можемо ли? 
Можда је тако и боље, јер смо успјешно све 
одрадили. 

Производња се неометано одвијала, 
испорука електричне енергије била је ре-
довна без застоја, наши електромонтери, 
рудари, и други радници дали су све од 
себе. Наше Управе спровођењем низа мје-
ра и препорука максимално су заштитиле 
здравље запослених. А ми сви на примјеру 
Фонда солидарности још једном рекли да 
смо једни уз друге. 

То је довољно да овај број буде посвећен 
свим радницима ЕРС - а, а нарочито онима 
који су у мјесецима пандемије радили по 
12 сати дневно, са упорношћу  и храброшћу 
се носили са изазовима и савладавали број-
не препреке. 
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ЕРС у кризном режиму 

МНОГО ВИШЕ ОД СТРУЈЕ
Као један од носилаца инфраструктуре пре-

судан за покривање основних потреба грађана 
и општу безбједност у вријеме пандемије ко-
рона вируса МХ „ЕРС“ се у ванредном стању 
нашао пред великим изазовом.

Произвести довољне количине електричне 
енергије, омогућити сигурно и уредно снаб-
дијевање грађанима Српске и заштитити од 
вируса систем који запошљава 
10.000 радника водећи рачуна о 
њиховом здрављу и безбједности.

Све то захтијевало је увођење 
значајних  промјена у раду хол-
динга и строгих мјера заштите 
како бисмо несметано могли  да 
обављамо дјелатност која је од 
виталног значаја за државу.

Оформљен је Кризни штаб на 
нивоу холдинга који је увео про-
токол за борбу против корона ви-
руса -  наложио низ мјера у циљу 
наставка стабилне производње 
и сигурне испоруке, заштите 
здравља својих радника. Уведено  
је и  низ  новина у начину рада:

- наложено је радницима да код куће 
обављају све задатке које могу

- донесена је одлука да у радним просто-
ријама не смије бити више од три особе

- забрањена су службена путовања
- труднице, старији и они са хроничним бо-

лестима посебно су поштеђени
- свакодневно су се дефинфиковале радне 

просторије и опрема
- Одложени су велики састанци, колегију-

ми и међусобни сусрети, а нужни састанци 
обављани су онлајн, путем видео линка.

Уз све предузете мјере постигнут је циљ. Као 
највећа енергетска компанија у Српској ЕРС  
има обавезу да у свим ситуацијма обезбиједи 
непрекидну и сигурну испоруку електричне 
енергије грађанима и привреди. Испунила је 

своју обавезу да и у вријеме пандемије 
очува енергетску стабилност и заштити 
своје запослене.

Управа холдига на свему је захвалила 
својим радницима који су преданим и 
посвећеним радом, исказаном солидар-
ношћу и показаном храбрости доказали 
да се у послу може побиједити сваки из-
азов, па чак и у оним тренуцима када је 
зараза ушла у систем, а они се још јаче 
и одлучније супротставили спровођењем 
мјера хигијене, физичке дистанце и на-
ставили са својим послом, а опаки вирус 
„протјерали“ из колектива!

ЕРС у кризном режиму – 
            МНОГО ВИШЕ ОД СТРУЈЕ
И У ПАНДЕМИЈИ ОДГОВОРНО ПРЕМА 

ГРАЂАНИМА!

БЕЗ ИСКЉУЧЕЊА ЗА ВРИЈЕМЕ 
КРИЗЕ

Одгођено и обрачунавање 
затезне камате

СОЛИДАРНО У ВРИЈЕМЕ КРИЗЕ

КАПИ ЖИВОТА У ВРИЈЕМЕ 
ПАНДЕМИЈЕ

ЖИВОТ СЕ ВРАЋА У НОРМАЛУ

ПРОИЗВОДЊА УЗ ОЧУВАЊЕ 
ЗДРАВЉА РАДНИКА

Превенција рака грлића 
материце

Гачанка, инжeњер геологије која ради на 
500 матара дубине у руднику

Подсједтник на вријеме када се 
путовало

Наставља се процес реорганизације 
и исплате отпремнина

Историјска добит Матичног предузећа

РиТЕ Угљевик: Добри производни 
резултати у вријеме ванредног стања

Порибљавање Горичког језера 
и ријеке Сушице
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БЕЗ ИСКЉУЧЕЊА ЗА ВРИЈЕМЕ КРИЗЕ
Навикли смо некако на свакојаке невоље 

у прошлости, али нас никада ниједна као 
COVID 19 није натјерала на затварања у 

наше мале кућне свјетове, нас који смо се невоља-
ма супротстављати дружењима која су нас чинила 
снажнијим, храбријим, отпорнијим, упућивала на 
„социјално дистанцирање“. И можда нам је упра-
во та мјера смањеног кретања, поздрављања 
лактовима, држања на дистанци од драгих људи, 
најтеже падала у времену ванредног стања про-
глашеног услијед пандемије болести  узроковане 
корона вирусом.

 Постоје обавезе, послови и људи за које је 
вријеме највећих невоља, вријеме у којем дају 
највише од себе.

С разлогом међу њих сврставамо и запослене 
у систему Електропривреде РС. Императиву обе-
збјеђења довољних количина електричне енер-
гије и њеног континуираног допремања до сваког 
крајњег корисника, од здравствених установа до 
сваког од наших домова, у потпуности су 
одговорили.

Потребно је то рећи, а не подразумије-
вати. Потребно је указати на пословичну 
ангажованост запослених у дистрибутив-
ним предузећима, прије свега електро-
монтерских екипа који не познају екстрем-
не временске прилике, вишу силу, па ни 
пандемију до сада непознате болести, 
када су у питању њихови радни задаци. 
Кварова је било, отклањани су у објектив-
но могућим, најкраћим временским роко-
вима.

Посматрано из другог угла, не само са 
аспекта одржавања високог нивоа поузда-
ности електроенергетских објеката и дис-
трибутивне мреже, дистрибутивна су пре-
дузећа, као и Електропривреда у цјелини, 

исказала висок ниво социјалне осјетљивости и 
кроз разумијевање за потешкоће крајњих купаца 
у вези са измиривањем доспјелих рачуна за утро-
шену електричну енергију. Једнако је то важно и 
за привреду која је на нешто више од мјесец дана 
активности свела на минимум у функцији одржа-
вања пословања, као и за домаћинства која су се 
ненадано суочила са умањењима најчешће пре-
напрегнутих кућних буџета. Смањена платежна 
моћ купаца је проблем са „продуженим дејством“ 
који ће у мјесецима пред нама бити превазила-
жен омогућавањем плаћања доспјелих обавеза у 
више рата.

Истина је да се у најугроженијим подручјима, 
у интересу заштите здравља запослених, у кри-
тичним данима на крају марта и почетком апри-
ла, умјесто на бази очитања стања на мјерном 
уређају, рачуни испостављени на темељу про-
цијењене потрошње. Ријеч је о механизму до-
звољеном Општим условима  као подзаконским 
актом којима се уређује начин обављања дјелат-
ности дистрибуције и снабдијевања, а на темељу 
и у складу са одредбама Закона о електричној 
енергији. Процјењивање неминовно повећава 
могућност грешке која нам је замјерена. При томе 
се превиђа да је сваки купац имао могућност и 
позван је да изврши „самоочитање“ и достави 
податке о стању на свом мјерном уређају, коју 
велики број купаца није искористио. Свака на-
чињена грешка биће или већ јесте коригована на 
бази извршених априлских и мајских очитања. 
Стога треба рећи да грешке због којих је купци-
ма упућено извињење,   не требају бити разлогом 
за обезвређивање свега добро урађеног, како то 
обично бива.

Грађани су нам на првом мјесту – јасна је 
порука упућена из Електропривреде Репу-
блике Српске свим потрошачима само јед-
ним гестом – за вријеме ванредног стања 
ИСКЉУЧЕЊА НИЈЕ БИЛО. 

„Дани које живимо и заједничка ситуација  
са којом смо суочени, још једна је прилика 
за ЕРС да потврди да су нам корисници услу-
га, грађани Српске на првом мјесту, раме уз 
раме са свим запосленима у систему”, пору-
чено је на почетку пандемије. 

Сви напори компаније били су усмјерени 
на два циља да у производним постројењи-
ма обезбиједимо потребне количине елек-
тричне енергије за домаћи конзум, а други 
да осигурамо континуитет испоруке, те што 
брже лоцирамо и отклањамо евентуалне 
кварове који могу бити разлогом прекида у 
испоруци.

Трећи задатак је да наставимо са инвести-
цијама. 

Одгођено и обрачунавање затезне камате
Одлуку да се пролонгира обрачун затезних камата које купци имају према електродистрибу-

тивним предузећима у периоду од марта до јуна 2020. године испоштовало је свих наших пет 
дистрибуција. 

„Сматрамо да ћемо на тај начин помоћи како домаћинствима, тако и привредним субјекти-
ма да превазиђу или ублаже посљедице пословања“, речено је у ЕРС-у  током пандемије.

И У ПАНДЕМИЈИ ОДГОВОРНО 
ПРЕМА ГРАЂАНИМА!
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Производни капацитети МХ „Електро-
привреда Републике Српске“радили су и у 
вријеме короне 24 часа уз све мјере заштите и 
предострожности.

Како би обезбиједили неометан процес 
рада у наша два рудника у Гацку и Угљевику, од 
средине марта до половине априла радило се 
у тробригадном режиму, односно, екипе су на 

послу биле у смјенама по 12 часова, нису на-
пуштали круг електране  и међусобно се нису 

мијешали због опасности да вирус не уђе у ти-
мове. 

Није стала производња откривке и угља. 
Формирани су тимови који су пратили стање 
на терену и организовали рад у складу са мје-
рама Владе Републике Српске,  општинског и 
Кризног штаба МХ „ЕРС“. 

Процес производње несметано се одвијао 
и у наше три хидроелектране на Требишњици, 
Дрини и Врбасу. 

Посебна пажња придавана је дезинфекцији 
радних просторија, машина, возила и опреме. 

ПРОИЗВОДЊА УЗ ОЧУВАЊЕ 
ЗДРАВЉА РАДНИКА Радници МХ „Електропривреда Репу-

блике Српске“ показали су солидар-
ност у вријеме кризе и одрекли се 
дијела својих мјесечних зарада у ко-
рист Фонда солидарности за обнову 

и развој Републике Српске – на чији рачун је 
са Матичног  и зависних предузећа уплаћено 
више од 320.00 КМ. 
Позиву Владе Републике Српске, Управе хол-

динга одазвао се  висок проценат запослених 
који су се доборовољно одрекли једног дијела 
својих мјесечних примања. 
Запослени су се одрекли и додатних примања 
по основу комисија, управних и надзорних од-
бора, те других додатних ангажмана у Холдин-
гу. 
Управе МХ „ЕРС“, такође су се одрекле 50 про-
цената својих мјесечних плата.

СОЛИДАРНО У ВРИЈЕМЕ КРИЗЕ

Давдесетак запослених у ЗП „Електро  
- Бијељина“ у пандемији корона вируса 
размишљло је и о онима који се боре са 
животима и којима је неопходна транс-
фузија крви. Под пуном заштитном опре-
мом одазвали су се позиву тамошње 
Службе за трансфузију и показали соли-
дарност и хуманост дјелом. 

„Овим гестом показујемо да смо 
спремни да саосjећамо са потребама на-
ших суграђана и свих угрожених особа 
уопште, чиме смо потврдили нашу хума-
ност и спремност да малим одрицањем, 
некоме дамо нову шансу за живот, а то 
је свакако смјерница за наше даље дје-
ловање у циљу изградње што хуманијег 
друштва“, истакла је Татјана Гајић.

Велики број запослених у „Електро – 
Бијељини“  је активан кроз ДДДК „Рудар“. 

„Ова акција добровољног даривања 
крви је нужна потреба, с обзиром да смо 
у деликатном времену и да свака кап 
крви, као и адекватно дјеловање, могу 
бити од пресудног значаја за многе жи-
воте. Сваки спасени живот је нови подвиг 
и изражавам велико задовољство што 
могу да помогнем да се сакупи потребна 
крв и позивам хумане људе да својим гестом, 

помогну некоме коме је помоћ од непроцјењи-
вог значаја“, каже Александар Ђурђевић.

КАПИ ЖИВОТА У ВРИЈЕМЕ 
 ПАНДЕМИЈЕ
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Појава новог корона вируса  који се шири 
великом брзином и од кога је обољело више 
од 8.500.000 милиона људи у свијету изазвала 
је глобалну здравствену кризу али и  економ-
ску рецесију  која тресе планету. 

Вирус сије страх у свим сегментима привред-
них дјелатности, од  свијетских   конгломерата 
који трпе милионске губитке свакога  дана до 
малих породичних бизниса који су пред га-
шењем. 

Стручњаци и  привредници од 
почетка пандемије упозоравају 
на катастрофалне посљедице које 
би КОВИД 19  могао  изазвати у 
економском смислу с посебним  
акцентом на мале и слабе еконо-
мије, породичне бизнисе.

Корона је изазвала кризу коју 
је свако домаћинство осјетило на 
сопственом буџету. Погодила је и 
запослене у електроенергетском 
систему Српске, па је једна од пр-
вих одлука Актива жена и омла-
дине МХ „ЕРС“ била да се по зав-
ршетку ванредног стања  крене у 
додјелу помоћи за дјецу  радника 

са трајним обољењем или оштећењем, којима 
је потребна брига другог лица. 

Овај приједлог поздрављен је од свих члани-
ца Актива, а предсједница Весна Зуровац већ у 
мају је подијелила  помоћ родитељима у  Хи-

дроелектранама на Требишњици 
и Електро – Херцеговини. 

Истакла је да се ради о скром-
ном гесту којим Актив поручује 
да мисли на све своје запослене. 

„Овим малим знаком пажње 
желимо да знате да мислимо на 
вас, да вам се дивимо на много 
начина. Сви ми јесмо различи-
ти, али никада не смијемо да за-
боравимо да смо и сви једнако 
вриједни“, истакла је Зуровац. 

Она је додала да Актив мисли 
на родитеље дјеце која имају по-
тешкоће у развоју, диви се њихо-
вој снази, упорности, храбрости, 
али прије свега посвећености и 

љубави. 
„ То су наша дивна дјеца која заслужују јед-

нако или више пажње од других , и данас им 
поручујемо да мислимо на њих овим симбо-
личним новчаним даром, а надамо се да ћемо 

   ЖИВОТ СЕ ВРАЋА У НОРМАЛУ

се ускоро изборити за нешто више. Али нисмо 
ту да обећавамо. Ту смо да радимо, подржава-
мо једни друге, храбримо и подстичемо“, ис-
такла је Зуровац. 

Родитељи су захвалили Активу и његовој 
предсједници на пажњи и бризи истичући да је 
најважније да нису невидљиви ни они ни њи-
хова дјеца и да им пуно значи разумијевање 

колектива. 
Право на помоћ имају сви радници, члано-

ви Синдикалне организације МХ „ЕРС“,   који 
имају дијете са посебним потребама и у наред-
ном периоду свима ће бити уручена помоћ. За 
реализацију ове одлуке  задужене су  пред-
сједнице Актива жена и омладине Синдиката  
у свим зависним предузећима. 

На овај начин Актив жена наставио је  са ак-
цијама помоћи најосјетљивијим дијеловима 
колектива. 

Подсјетимо, у прошлој години по свим за-
висним предузећима подијељена је новчана 
помоћ за мајке са троје и више дјеце и са-
мохране родитеље. 

За ову намјену Актив је издвојио 15.000 КМ.  
Међутим, Актив није био фокусиран само на 

запослене у МХ „ЕРС“.
Организоване су бројне хуманитарне акције 

и помоћи социјално угрожним породицама, 
дјеци, подржане су бројне активности из култу-
ре, образовања, здравствене заштите – и ту је 
Актив показао зрелост и спремност да помогне 
у оквиру својих могућности. 

Актив жена и омладине Одбора синдиката ЕРС наставља са радом
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ТРЕБА ДА ЗНАТЕ...

Превентивни гинеколошки прегледи су сви-
ма доступни. Покрива их  обавезно здравстве-
но осигурање. Ваше је да преглед код свог иза-
браног гинеколога благовремено закажете.

КОЛИКО ВАМ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД 
ОДУЗИМА ВРЕМЕНА?

Превентивни преглед траје кратко - око 15 
минута. Наравно, треба рачунати и вријеме 
које ћете одвојити за долазак у дом здравља 
и натраг до куће. Колико ће вам требати укуп-
но времена, можда један сат?  Размислите, 
да ли је то пуно током 365 дана у години да 
одвојите за себе и своје здравље?  Не забора-
вите, са врло мало времена које ћете одвојити 
за одлазак гинекологу и обављање прегледа, 
обезбјеђујете себи једину ефикасну заштиту од 

ове озбиљне болести. 

ШТА ЈЕ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ?

Рак грлића материце је злоћудни (малигни) 
тумор, локализован на доњем дијелу матери-
це који је окренут ка вагини. Болест почиње 
када се неке ћелије грлића материце измије-

не и почну да се умножавају на неконтролисан 
начин.

ДА ЛИ СЕ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ 
МОЖЕ СПРИЈЕЧИТИ?

Развој рака грлића материце се може сприје-
чити откривањем раних премалигних промје-
на. Ове промијене означавају различите сте-
пене промјена у ћелијама површинског слоја 
грлића материце. Неке од њих су благог степе-
на и могу спонтано да се повуку, али постоје 
и оне које, уколико се на вријеме не открију и 
не уклоне, могу да прерасту у рак грлића мате-
рице.  За прелазак премалигне промјене у рак 
потребно је неколико година.

ШТА СУ НАЈЧЕШЋИ ФАКТОРИ РИЗИКА 
ЗА НАСТАНАК РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ?

Основни фактор ризика је дуготрајана ин-
фекција одређеним ти-
повима Хуман папило-
ма вируса (ХПВ). 

Ризик за настанак 
рака грлића материце 
значајно увећавају и 
следећи фактори: 

- пушење,
- ослабљен имуни 

систем,
- рано ступање у 

сексуалне односе
- велики број сексу-

алних партнера
- ризични сексуал-

ни односи
- одсуство редов-

них прегледа.

У ЧЕМУ ЈЕ ЗНАЧАЈ РЕДОВНИХ ПРЕВЕН-
ТИВНИХ ПРЕГЛЕДА?

Циљ редовних превентивних прегледа је от-
кривање почетних промјена на грлићу матери-
це прије него што се развије малигно обољење.  
Што се раније открију промјене, лијечење је 

Превенција рака грлића 
материце

лакше и успјешније.  Када се рак већ развије, 
третман постаје тежи, а његов успјех је мање 
загарантован.  У почетним стадијумима боле-
сти, најчешће нема никаквих симптома! 

ПРЕВЕНТИВНИ ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕ-
ГЛЕД ОБУХВАТА:  

- разговор са пацијенткињом
- мануелни преглед
- преглед вагиналног секрета
- Папаниколау тест
- колпоскопски преглед
Папаниколау тест је метода за рано откри-

вање промјена ћелија грлића материце. У току 
гинеколошког прегледа,  Ваш гинеколог ће чет-
кицом или шпатулом, узети брис са грлића ма-

терице.  У лабораторији се,  под микроскопом, 
узорак анализира и траже измјењене ћелије.

Колпоскопија је метода посматрања изгледа 
грлића материце и вагине уз помоћ оптичког 

инструмента који зовемо колпо-
скоп. Омогућава да доктор погле-
да изблиза грлић и одреди распо-
ред раних промјена у површном 
слоју грлића материце уколико су 
присутне.

КОЛИКО ЧЕСТО ТРЕБА ИЋИ 
НА ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД?

Све жене, од 20. до 69. годи-
не  живота  треба да иду на пре-
глед једном годишње. Ниједна 
дијагностичка метода, па ни Па-
паниколау тест, није савршено 
поуздан - могу му промаћи неки 
случајеви болести. Управо зато је 
веома важно да идете редовно на 

прегледе. Тако промјена евентуално пропуште-
на на једном прегледу, може бити пронађена 
при следећем, прије него што болест узнапре-
дује. Преглед можете да обавите код Вашег из-
абраног гинеколога у дому здравља. Преглед 
се никада не обавља у вријеме менструације!  
Идеално вријеме је 10-14  дана од првог дана 
циклуса.  Два претходна дана немојте имати 
сексуалне односе и немојте користити никакве 
вагиналне третмане. 

Преглед је безболан и потпуно нешкодљив!
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Гацко је мала општина са неш-
то више од 10.500 становника, са 
високим животним стандардом, 
углавном захваљујући Руднику и 
термоелектрани у коме је запос-
лено више од 2.000 мјештана. 

Многи од њих одгојени на ру-
дарском хљебу, природно нада-
рени и оштроумни школовали су 
се по Србији и данас чине стуб 
развоја привреде ове земље. 

Ако смо у претходним броје-
вима говорили о образованим, 
храбрим женама на коповима у 
рудницима Електропривреде Ре-
публике Српске, инжињерима на 
нашим бранама, овај број посве-
тићемо нашој Гачанки коју је ру-
дарски хљеб одгојио, усадио јој 
њубав према руднику, одшколо-
вао  и одвео је једним специфич-
ним путем. 

Биљана Николић, инжeњер ге-
ологије која ради на 500 матара 
дубине у руднику „Бор“ вјероват-
но је  једина жена инжењер гео-

логије у Србији која ради у рудни-
ку са подземном експлоатацијом.

Разговор с њом радиo je FoNet: 

Рођена у Херцеговини, у Гацку, 
у рударској породици, да би фа-
култет и мастер студије завршила у 
Београду, на Рударско-геолошком 
факултету, Биљана данас ради у ру-
дарској јами, на дубини од око 500 
метара испод земље.

У компанији “Zijin Copper Bor” , 
као инжењер геологије, запослена 
је од 2018. године, док у је погону 

“Јама” од 2019. године. Биљана је 
геологију упознала у раном дје-
тињству, уз оца рудара, а то инте-
ресовање наставила је прво шко-
ловањем, а онда и кроз посао, за 
почетак у Нафтној индустрији Ср-
бије.

Њен следећи изазов био је “Zijin 
Copper Bor”, једна од највећих ру-
дарских компанија у Европи. Ком-
панија је у новој фази развоја, уз 
стратешког партнера, који је међу 
највећим кинеским и свјетским 
произвођачима злата и бакра – 
“Zidjin Mining Group Limited”.

Посао геолога је динамичан и 
занимљив, а обичном посматрачу 
необичан, посебно када се геоло-
гијом бави жена. Силазак у рудар-
ску јаму са подземном експлоа-
тацијом за просјечног човјека је 
велико искушење, пуно знатижеље 
и адреналина.

Није свеједно када видите лифт 
за превоз људства изнад кога вели-
ким словима пише рударско “Срећ-
но”, а знате да се њим радници 
спуштају са коте +448 на коту -75 м, 

што је неких 500 
метара испод по-
вршине земље.

Како објашња-
ва Биљана, прво 
њено спуштање 
у јаму обиље-
жили су страх и 
узбуђење, јер је 
о п т е р е ћ и в а л о 
сазнање да се 
спушта лифтом 
на толику дуби-
ну испод земље. 
Око лифта је 
само бетон, и по 

неки свијетли отвор када се прола-
зи кроз горње хоризонте на којима 
је завршена експлоатација.

Други пут је било мање страха, 
а више узбуђења. Спуштање у јаму 
сада за Биљану представља дио по-
сла.

“Сада постоји само позитивна 
трема, и један супер осјећај. Када 
силазите у јаму, морате себи да 
објасните да је то ваш посао. А ја 
мој посао волим, и желим њиме да 
се бавим”, објашњава Биљана.

Када се сада спусте на коту К-75, 
свако са својом групом одлази на 

радилишта да заврши свој дио по-
сла у својеврсној “канцеларији” на 
500 метара испод земље. Посао 
инжењера геологије је да, заједно 
са техничаром узоркивачем, обиђе 
сва радилишта на којима су у прет-
нодне три смјене била минирања.

Неопходно је узорковати чела и 
бокове ходника и детаљно их ис-
картирати да би се тачно одреди-
ле карактеристике стијенске масе 
и расједних структура. Јако битна 
ставка посла геолога је претходна 
анализа комада стијене, у смислу 
одређивања потенцијалне мине-
рализације. После прикупљања 
узорака, они се складиште на једно 
мјесто у јами, одакле се транспор-
тују на површину и даље шаљу у ла-
бораторију Института за рударство 
и металургију у Бору.

Поред узимања проба, неопход-
но је обићи радилишта на којима 
се врши истражно бушење да би се 
бушотине прегледале, искартирали 
и евентуално уочили потенцијални 
интервали минерализације, уколи-
ко су они уочљиви под лупом.

Има само ријечи хвале за своје 
колеге и рударе који посебно воде 
рачуна о њеној безбједности на по-
слу. Имају и велико поштовање пре-
ма њој и према њеном раду у јами. 
Зато и истиче добру атмосферу 
међу радницима компаније, а по-
себно у подземној експлоатацији.

 “Пријатељи ме гледају као неку 
супер жену, јер већина њих не би 
имали храбрости да сиђу у јаму на 
500 метара испод земље и да раде 
мој посао”, објашњава Биљана.

Њени професионални планови 
за сада су везани за ову компанију, 
с обзиром да у њој види добру пер-
спективу за даљи професионални 
развој и усавршавање. 

Бити успјешан у послу који 
Биљана обавља подразумијева мје-
шавину храбрости и љубави према 
послу, што она објашњава својим 
херцеговачким поријеклом.

“Ми Херцеговци смо познати 
по храбрости. Ипак предуслов за 
успјех је да волите то што радите. 
Онда сте побједник. Ја свој посао 
заиста волим и трудим се да га ра-
дим крајње коректно и детаљно”, 
истиче Биљана.

Подсјетник на вријеме када се путовалоГачанка, једина жена инжeњер геологије која  
ради на 500 матара дубине у руднику  

Актив жена и омладине  ХЕТ 
на Златибору 

По први пут Актив жена и омладине Хидро-
електрана на Требишњици организовао је тро-
дневно путовање на Златибор за заинтересоване 
чланице и њихове породице. Одзив је био вели-
ки, а колектив је са фамилијама уживао у зимским 
радостима, скијању, санкању, вожњи жичарама, 
дружењу, дугим разговорима и релаксацији. 

Актив је понудио значајне олакшице у плаћању  
и на тај начин омогућио  многим породицама 
овог колектива  да оду на зимовање.

Чланице Актива жена и младих РиТЕ 
Угљевик посјетиле су манастир Тавну, 
у селу Бањица,  граду Бијељина који 
се налази на тромеђи  три општине  
Бијељине, Зворника и Угљевика. 
После свечане Литургије, чланице 
су разговарале и дружиле се са 
игуманијом и монахињама манастира 
Тавне.

Чланице Актива 
жена и омладине 
ХЕТ организовале су 
за своје колегинице 
из  Мркоњић 
Града обилазак 
Требиња, посјету 
манастирима, 
винаријама, 
центру града, као 
и осмомартовско 
дружење. 

Угљевичанке у посјети манастиру Тавна

Чланице Актива  ХЕ на Врбасу из Мркоњић Града одушевило Требиње
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Наставља се процес реорганиза-
ције и исплате отпремнина

Процес реорганизације дистрибутив-
них предузећа МХ „ЕРС“ се наставља, а 
у наредном периоду ће бити исплаће-
не отпремнине радницима који су се 
пријавили за добровољни прекид рад-
ног односа.

 “Ријеч је о 550 људи, просјечна от-
премнина ће бити око 40.000 KМ плус 
обавезе које се морају платити држа-
ви”, рекао је Лука Петровић, генерални 
директор Електропривреде,  додавши 
да је овај процес био замрзнут у врије-
ме пандемије вируса корона, те да се за 
одлазак из предузећа уз отпремнине ја-
вило 950 људи.

Петровић је навео да је договорено 
да сви потпишу споразуме и добију но-
вац у роковима – по потпису споразума 
шест просјечних плата, а остатак у року 
од 60 дана од потписивања, додавши 
да је новац за те намјене резервисан.

Он је  рекао да ЕРС и даље има вишак запос-
лених и да се мора реорганизовати систем који 
треба да живи од оних прихода које му је Ре-
гулаторна комисија за енергетику прописала. 
Петровић је навео да то тренутно није могуће и 
да су зато томе приступили.

Историјска добит Матичног 
 предузећа

Матично предузеће Електропривреде Ре-
публике Српске имало је рекордне приходе у 
2019. години од чак 497.000.000 KМ које прати 
највећа добит од оснивања овог предузећа од 
чак 33.000.000 KМ. 

Ово су највећи приходи и највећа добит овог 
предузећа у систему ЕРС, а само добит је, у од-
носу на 2018. годину, већа за чак 31 милион KМ.  
Генерални директор ЕРС-а Лука Петровић каже  
да је ријеч о веома успјешној години, иако се 
зна да током цијеле прошле године није про-
изведен ниједан мегават електричне енергије 
у хидроелектрани «Дубровник» у Плату, а да је 
термоелектрана «Гацко» имала скоро тромје-

сечни капитални ремонт.
«Осим рекордних прихода, смањени су и 

сви трошкови и урађена је консолидација пре-

дузећа, што је био један и од наших главних 
циљева. Укупни расходи Матичног предузећа 
за 2019. годину износе 461.000.000 KМ, док су 
у 2018. били 475.000.000 KМ», навео је Петро-
вић.

Петровић је истакао и да у 2020. години оче-
кује рекордне приходе, али и добит, међутим, 
пандемија новог вируса корона могла би оста-
вити значајне посљедице.

«Планирали смо приходе од око 544.000.000 
KМ, али и добит од 43.000.000 KМ. Међутим, за 
очекивати је да дође до одступања, јер је ријеч 
о озбиљној пријетњи по не само нашу, него и 
свјетску економију», казао је Петровић.

Он је најавио да ће се евентуални ребаланс 
пословања за 2020. годину радити након ана-
лизе другог квартала пословања.

РиТЕ Угљевик: Добри производни  
резултати у вријеме ванредног 

стања

У мају мјесецу из Рудника и термоелектра-
не Угљевик је у електроенергетски систем ис-
поручено 159,99 GWh електричне енергије што 

НОВОСТИ ИЗ КОМПАНИЈЕ
је 42,6 % у односу на укупну мјесечну произ-
водњу у Електропривреди РС (375 GWh). Од 
почетка године закључно са крајем маја. РиТЕ 
Угљевик је произвела 756,49 GWh електричне 
енергије што је 34,38% укупне производње у 
Електропривреди Републике Српске за тај пе-
риод.

„Ти резултати су остварени у ванредним ус-
ловима изазваним пандемијом корона вируса. 
У РиТЕ Угљевик процес рада је био организован 
у складу са ванредним мјерама на сузбијању 
ширења корона вируса, од 13. марта 2020. го-
дине. Процес производње је организован на 
начин да на посао долазе искључиво радници 
који су неопходни за несметано одвијање про-

изводног процеса. Предузеће је увело строге 
мјере заштите према препорукама републич-
ког кризног штаба, а суспендован је рад ресто-
рана друштвене исхране, укинут организовани 
превоз радника, итд. Свим радницима који су 
радили подијељена су неопходна заштитна 
средства. Радници предузећа су поштовали 
ове мјере, а радни и производни процес и на 
руднику и на термоелектрани,у тим новонаста-
лим условима, одвијао се несметано”, рекао је 
Чедомир Стојановић вршилац дужности ди-
ректора РиТЕ Угљевик. 

Периодични преглед и испитивање 
громобранске мреже и електроинста-

лација на погону ХЕТ 1

У складу са реализацијом уговора „Периодични 
преглед и испитивање громобранске мреже и елек-
тро инсталације (мјерење напона додира и корака) 
на свим објектима ХЕТ-а“, а у оквиру планираних пе-
риодичних испитивања у мају је успјешно извршено  
испитивање громобранске мреже  и електричних 
инсталација на погону ХЕТ- 1.

Мјерењем напона корака, напона додира, отпо-
ра петље квара, струје квара и отпора уземљивачког 
система установљено је да је систем громобранске 
мреже и систем електричних инсталација у потпуно-
сти исправан. 

Порибљавање Горичког језера и ријеке Сушице

Заједничком акцијом 
“Хидроелектрана на Тре-
бишњици” и СРД “Тре-
биње”, у склопу редовних 
активности порибљавања, 
извршено је порибљавање 
риболовних вода Требиња 
млађи поточне и калифор-
нијске пастрмке катего-
рија 0+ (количином од око 
60.000 комада). Млађ је 
произведена у мријести-
лишту “Миротињ”, а по-
рибљавање је извршено на 
више локација на Горичком 
језеру и ријеци Сушици.



“Већина нас посједује више храбрости него 
што можемо и да замислимо.”




