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Реорганизација и реструктурирање 
без отпуштања!

Kорона вирус успорио је свијет. Успорио је 
и процесе и пројекте у Електропривреди Ре-
публике Српске. Али их није зауставио. 

Упркос пандемији, бројним финан-
сијским проблемима које је проузроковала, 
новом начину рада и пословања 2020. го-
дина донијела је успјешну реорганизацију 
дистрибутивних предузећа, успостављање 
ефикаснијег система управљања, смањење 
броја радника, али без иједног отказа. 

С правом се често каже да тешке ситуа-
ције из нас извуку оно најбоље или оно нај-
горе. Систем је показао снагу и нашао начин 
да  безболно изврши неопходне реформе. 

Формула исплате  стимулативних отпрем-
нина уродила је плодом и дала резултат.  
Спремност и жељу да напусте дистрибутив-
на предузећа уз одговорајућу финансијску 
накнаду показало је више запослених него 
што је било планирано. 

Kада се подвуче црта добровољни пре-
кид радног односа потписало је 775 рад-
ника  у дистрибуцијама, а за економско  и 
социјално збрињавање радника  Холдинг је  
издвојио 31.000.000. KМ  из властитих сред-
става. 

У 2021. години Електропривреду оче-
кују нови изазови и реорганизација про-
изводних предузећа, а процес ће бити по-
кренут након окончања реструктурирања 
дистрибутивних предузећа и успостављања 
Јавног снабдијевања.

Надати се да ће компанија и сви њени за-
послени и кроз овај процес проћи успјешно 
уз максималну сарадњу и колегијалност.
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Реорганизација и реструктурирање 
без отпуштања!

ЗА ЛЕОНА ОД СРЦА

Петровић и Мићановић 
честитали Нову годину

Добар одговор на пандемију

КУЋА ПУНА РАДОСТИ
УТИЦАЈ ХОРМОНА У 

МЕНОПАУЗИ

Пакетићи за “Ведар осмијех”

271 сјајна вијест у 
Електропривреди

Колегијалност и хуманост

ТРОЈКА ИЗ БЛОКА
Синдикат и Управа на корак до 

потписивања новог Kолективног 
уговора

Потписан уговор о изградњи 
највеће соларне електране 

на Балкану

Нулти резултат на загађење ваздуха 
када су у питању емисије СО2

Планирана уградња 25.000 
дигиталних бројила

Поштоване даме, 

Захваљујем вам на доброј сарадњи и повјерењу у овој нестабилној 
години. Успјешно сте се суочиле са бројним изазовима и новим начином  
организације рада и времена. 
Нека вам предстојећи празници донесу 
добро здравље и радост, а Нова година 
много пословног успјеха и породичног 
задовољства.
Сретни  новогодишњи и Божићни празници!

                                                                       Лука Петровић
                                                                        Генерални директор   
                                      МХ “Електропривреда Републике Српске” 

Драге  чланице,

Завршавамо једну тешку годину. Желим  свима вама и онима који су вам 
драги и блиски, сретну Нову 2021. и предстојеће Божићне празике, да вам 
донесе пуно здравља и среће!

И у Новој години ћемо наставити дјеловање 
на стварању нормалних услова за рад и 
заштити права радника. 
 
Сретна вам свима Нова 2021. година!
                                                                                

Зоран Мићановић
Предсједник Одбора синдиката 
МХ “Електропривреда Републике Српске

Петровић и Мићановић 
честитали Нову годину
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271 сјајна вијест у 
Електропривреди

Никада се више није при-
чало у бројевима као 
претекле године. Црна 
статистика свакодневно 
пуни ступце новина, а 
број заражених прва је 

информација која се чита уз јутарњу кафу. 

Ипак, у години коју је 
појела корона било је и пуно 
лијепих вијести. Многе од 
њих прошле су потпуно нео-
пажено или уопште нису до-
биле простор.

У Електропривреди Репу-
блике Српске у 2020. годину  
обиљежила  је  271  сјајна 
вијест. Толико се бебица ро-
дило у нашем холдингу. 

271 нови живот! Неизмјер-
на радост за њихове роди-
теље. 

Највише беба рођено је  у 

Угљевику – 56 запослених постали су роди-
тељи. У Гацку су прослављена 53  рођења 
дјетета, а у Електрокрајини је на свијет до-
шло 45 малих људи. 

У оквиру својих најближих рођењу дје-
тета радовао се 31 запослени у Хидрое-
лектранама на Требишњици, а у Електро 

Бијељини 20 родитеља. У 
Електро Добоју потомство 
је добило 18 радника, у  
Електродистрибуцији  Пале  
16, а у Електро – Херцего-
вини 10. 

Дјечијем плачу обрадова-
ло се 8 запослених у Матич-
ном предузећу и 5 у Хидро-
електранама на Врбасу. 

На луди камен стало је 
више од 40 запослених који-
ма желимо срећан заједнич-
ки живот пун радости и за-
довољства.

Зуровац: ДОБАР ОДГОВОР   
НА ПАНДЕМИЈУ

„Иза нас је веома тешка година у којој 
се показало да без солидарности и зајед-
ништва не бисмо успјели, а до сада смо  
успијевали  да премостимо ову кризу“, каже 
предсједница Актива жена и омладине синди-
ката МХ „ЕРС“,  Весна Зуровац. 

2020.  година,  била је година  пандемије ко-
рона вируса,  непредвидивих догађаја, наглих 
промјена пословног окружења и показала  да 
се морамо прилагодити новом начину рада и 
размишљања те своје годишње планове и ухо-
дану рутину оставити по страни и бити спрeм-
ни да процјењујемо ситуацију, у моменту  реа-
гујемо,   доносимо  бројне одлуке. 

Зуравац истиче да је дужност коју су јој коле-
ге повјериле прихватила озбиљно и одговорно 
и да је жељела да својим дјеловањем учини 

што више на добробит свих жена и омладине  
запослених у електро - енергетском сектору. 

„Увјерена сам да смо у протеклој години 
испунили очекивања наших чланова, иако 
је било доста проблема и  потешкоћа које 
је пандемија изазвала.  И у наредну годину 
мораћемо да закорачимо храбро и да сви  у 
оквиру својих могућности учинимо  све како 
бисмо се изборили са изазовима који нас оче-
кују“, каже Зуровац.

Циљ Актива није да након пандемије буде 
исти него да буде бољи и организованији него 
раније додаје предсједница. 

Она каже да су све активности без обзира на 
ванредну ситуацију спроведене у датим роко-
вима и у складу са донесеним Правилником о 
раду и Планом рада. 

„На крају године подвлачи се црта, а Ак-
тив нема разлога да буде незадовољан. Од-
говорено је на бројне хуманитарне акције, 
помоћ је уручена онима којима је била најпо-
требнија од дјеце са посебним потребама, 
вишечланих породица, социјално угрожених.  
Изостала су дружења али комуникација је 
била добра и одговарајућа“, каже Зуровац. 

У овој години на ред је дошло и питање 
новог Колективног уговора, а Актив једнако 
предано учествује у изради и усаглашавању 
најважнијег документа за све запослене у хол-
дингу и очекује да ће почетком 2021.  године и 
то питање бити успјешно завршено. 

„Уз максималну подршку колега из Синди-
калног одбора, надамо се да ћемо наше ак-
тивности подићи на виши ниво, а поготово 
из области бриге о здрављу жена и да ћемо 
имати све  услове за то“, наводи Зуровац.

Зуровац је свим запосленим у МХ „Елек-
тропривреда Републике Српске“ честитала 
предстојеће празнике уз жељу за добрим 
здрављем, породичном  срећом и новим по-
словним успјесима. 
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Брачни пар  Илијана и Алексан-
дар Милојевић и њихово деве-
торо деце научиће вас да прави 
живот не гледате кроз рачуне и 
трошкове, већ вријеме прове-

дено са својим најближима.
Насмијани, здрави и  вриједни Теодора, 

Kристина, Марко, Ранко, Горан, Kатарина, 
Никола и близанци Валентина и Викторија 
понос су својих родитеља. 

Свако дијете у овој породици има своју 
обавезу, и све је то уређено у складу с њи-
ховим годинама. Најстарија Теодора има 
15. И она је десна рука мајци. У кућним по-
словима помаже и Kристина која је недав-
но напунила 14 година. 

“Ми смо навикли да нас је пуна кућа, 
овде нема мушких и женских послова, сви 
све радимо и, што је најважније, волимо 
да се дружимо.  Не намећемо строго ни-
каква правила  али, Kатарину  који има 
четири  године учимо да покупи  своје 
играчке, да их зна разврстати. Понекад 
добије задатак да  посложи своју одјећу 
и сликовнице, а у томе јој помаже Горан 
који има пет година, а прискочи и  Ран-
ко који је напунио 12”,  каже с осмијехом 
Илијана. 

А окупити на једном месту овако велику 
породицу није лако. Четири су школарца, 
једно другом до уха. Дијеле прибор, гарде-
роба прелази са генерације на генерацију 
али им ништа не фали. Поносни једни на 
друге, увијек су добро расположени.

ПУНА KУЋА 
РАДОСТИ

“Одрицања дефинитивно 
има, ни финансијски није увијек 
лако, али када поред себе видиш 
бистру и добру дјецу, знаш да се 
све то исплатило и да си напра-
вио праву ствар”, каже Илијана. 

Ова тридесетчетверогодишња 
мајка прије  два мјесеца на свијет 
је донијела близанкиње Валенти-
ну и Теодору и оне су сада главна 
преокупација цијеле породице. 

“У исто вријеме плачу, у исто 

вријеме се буде. Све нам је то ново и не-
обично, па иако смо искусни родитељи 
свакодневно учимо нешто ново”, додаје 
Илијана. 

Њен супруг Александар каже да је нај-
сретнији отац у Требињу и да се рођењем 
сваког новог дјетета његова срећа увећа-
вала. 

“Нисмо ово планирали, али, хвала дра-
гом Богу, све је прошло у најбољем мо-
гућем реду, а што се пелена и других 
потрепштина тиче – ми смо на то на-
викли, за све се нађе и мјеста и новца када 
су члнови породице здраво и када живе у 
љубави, а нама тога не недостаје”, каже  
Александар.

Све што имају сами су створили, а имају 
нешто што им нико одузети не може срет-
ну породицу, једни друге, неизмјерну љу-
бав и радост. 

Ипак, истичу да је цијелој породици 
много значило Алексанродво запослење 
у Хидроелектранама на Требишњици и да 
је радно мјесто у овом предузећу унијело 
сигурност  у њихов дом.

 
АКТИВ УЗ СВОЈЕ МИЛОЈЕВИЋЕ

Актив жена и омладине Електропривре-
де указао је пажњу јединој требињској по-
родици са деветоро дјеце. 

Предсједница Весна Зуровац посјетила 
је Илијану и Александра којима је уручила 
новчану помоћ, а дјецу је обрадовала но-
вогодишњим пакетићима. 

„То је мали знак пажње за оне који ње-
гују истинске вриједности и могу да послу-
же као узор свима нама“, поручила је Зу-
ровац. 

Овој предивној фамилији  желимо мно-
го успјеха и среће у будућности.
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Хормони имају улогу гласника у тијелу, 
осигуравају “комуникацију” између 
ћелија и органа. Одговорни су за енер-
гију, сексуалну снагу, младалачки из-

глед, контролу тјелесне тежине, опоравак од 
свакодневног стреса и тјелесне активности. 

Када су хормони у равнотежи, осјећамо се 
витално и здраво, али када нису, патиће чита-
во тијело. Неравнотежа и недостатак  хормона 
доводе до умора, поремећаја спавања, сексу-
алне дисфункције, депресије, смањене имуно-
лошке функције, хроничних и дегенеративних 
болести.

KОЈИ СУ ЖЕНСKИ ХОРМОНИ И НА ШТА    
                                 ОНИ УТИЧУ?

Хормони су хемијске материје које се произ-
воде од стране ендокриних жлеијезда, као што 
су хипофиза, епифиза, надбубрежна жлијез-
да, штитна  жлијезда, панкреас. Произвођачи 
хормона, су и јајници код жена, који стварају 
полне хормоне, као што су естроген и проге-
стерон. Улога хормона је метаболичка, продук-
тивна и репродуктивна. Такође имају и утицај 
на ментално стање организма.

Естроген је примарни женски полни хормон. 
Утиче на повећање тјелесне масе и стварање 

масних наслага, који су уједно депои естро-
гена. Смањује мишићну масу, утиче на фор-
мирање секундарних полних карактеристика, 
учествује у цикличним промјенама код жена, 
дјелујући на материцу. Недостатак естрогена 
изазива симптоме код жена у виду изостанка 
или нередовног менструалног крварења, опа-
дање либида, рана менопауза, немогућност 
зачећа, промјене у расположењу. Повећан 
ниво овог хормона може погоршати симптоме 
ПМС-а, повећати ризик од рака дојке и изазва-
ти проблеме с плодношћу. 

Прогестерон је други важан хормон код 
жена, који заједно са естрогеном регулише 
цикличне промјене на јајницима и материци. 
Он је важан током трудноће, јер од њега зави-
си исход трудноће и доношење здравог плода 
на свијет. Након порођаја, његова концентра-
ција опада. Недостатак хормона прогестерона 
се може препознати у виду симптома као што 
су нередовне менструације, немогућност одр-
жавања трудноће, прерани порођаји или поба-
чај.

Прогестерон је природни антидепресив, 
важан је за редован  сан, спријечава естроген 
у подстицању  раста станица, како би сприје-

чио рак материце, дој-
ке и јајника, регулише  
рад штитњаче. Његов 
недостатак поред оста-
лог може утицати на 
настанак акни, појаву 
хиперпигментације ус-
лијед излагања сунцу и 
гастроинтестиналне те-
гобе.

KАKО НЕДОСТАТАK  
ХОРМОНА УТИЧЕ НА 
ЖЕНСKО ЗДРАВЉЕ У 
МЕНОПАУЗИ?

Менопауза пред-
ставља крај физио-
лошких менструалних 
крварења, односно 

   УТИЦАЈ ХОРМОНА У МЕНОПАУЗИ

крај репродуктивне доби жене. Сматра се да 
просјечна жена у том раздобљу проведе гото-
во једну трећину животна.

Обзиром да је менопауза раздобље у којем 
се догађају бројне промјене у лучењу и дјело-
вању хормона јајника и хипофизе тиме настаје 
и низ симптома. Менопауза се најчешће јавља 
око 50. године живота, али симптоми који је 
наговјештају могу започети значајно прије. 
Већина жена у менопаузи, углавном се највише 
жали на знојење и вруће валунге  који се знају 
јавити изненада, реметити им квалитет живо-
та, али их и будити ноћу, што зна погоршати 
ионако често присутне проблеме са сном. Исто 
тако, жене имају често и пробавне сметње, 
попут надутости, болове у трбуху те пораст тје-
лесне масе, успркос једнаким прехрамбеним 
навикама. Знају се пожалити и на проблеме с 
мокрењем и болним полним односима, што 
одражава смањени учинак естрогена на слуз-
ницу мокраћних путева.

KОЈИ ЈЕ УЗРОK НАСТАНKА МЕНОПАУЗЕ?
Узрок менопаузе је исцрпљивање функције 

јајника, при чему на крају потпуно престаје 
продукција не само женских полних хормона 
естрогена и прогестерона, него и мушких пол-
них хормона андрогена и  тестостерона.

ШТА ЈЕ ПРИЈЕВРЕМЕНА МЕНОПАУЗА?
Пријевревремена менопауза је престанак 

мензеса услијед затајења јајника прије навр-
шене 40. године. Узроци  који томе придоносе 
могу бити пушење, живот на великој надмор-
ској висини и потхрањеност, генетска преди-
спозиција.  

ШТA СЕ ДОГАЂА KАДА СЕ ПРИЈЕВРЕМЕНА 
         МЕНОПАУЗА НЕ ЛИЈЕЧИ НА ВРИЈЕМЕ?

Ако је дијагноза преурањене менопаузе 
чврста, појавиће се типични симптоми попут 
таласа врућине, сухоће материце, нелагоде 
при полним односима, психолошке неравно-
теже… Не укључи ли се хормонско лијечење, 
женама пријети могућност развоја остеопоро-
зе, кардиоваскуларних болести, метаболичких 
болести типичних за старије (претилост, дија-
бетес, рак дојке…).
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KАДА ДОЛАЗИ ДО 
НЕKИХ ЗНАЧАЈНИХ ХОР-
МОНАЛНИХ ПРОМЈЕНА У 
ЖИВОТУ ЖЕНЕ?

До значајних хормо-
налних промјена долази 
отприлике 8 година прије 
менопаузе, а 4-6 година 
прије менструални ци-
клуси постају нередовни 
с бројним клиничким зна-
ковима. Ово раздобље се 
због тога често назива и 
пременопауза.

САВЈЕТИ ЗА УБЛАЖА-
ВАЊЕ СИМПТОМА МЕ-
НОПАУЗЕ

Већину симптома, 
посебно оних блажих 
који не захтијевају тера-
пију лијековима, могуће 
је ублажити већ самом 
промјеном животног сти-
ла. Правилан избор на-
мирница, додаци прехра-
ни и циљано вјежбање 
могу помоћи у регулацији 
хормонске неравнотеже, а тиме и ублажавању 
симптома менопаузе. 

1. избјегавајте алкохол, пушење и стресне 
ситуације

2. свакодневно једите храну богату кал
           цијем и витамином Д 

3. смањите рафинисане  шећере и пре
     рађену храну, а повећајте унос воћа и
          поврћа 

4. повећајте унос хране богате протеинима 
5. немојте прескакати оброке, радије изабе 

          рите више мањих и чешћих оброка
6. узимајте суплементе (магнезиј, витамин 

          Ц, витамин Е)
7. пијте довољно воде (пијење осам до 12 

         чаша воде дневно)
8. одржавајте нормалну тјелесну тежину 
9. вјежбајте редовно, 

ПРИРОДНО ЛИЈЕЧЕЊЕ СИМПТОМА 
МЕНОПАУЗЕ

Тегобе у менопаузи жене могу у прилич-
ној мјери да ублаже кориштењем природних 
биљних препарата. Заговорници традиционал-
не медицине примарно препоручују жалфију, 

која се од давнина користи за ублажавање та-
ласа врућине, познатих као валунзи. Она, та-
кође, ублажава и ноћно знојење, као и обилне 
менструације. 

Ефикасан чај од жалфије прави се тако што 
се између 1-4 грама суве биљке потопи у кљу-
чалу воду, затим процједи и пије три шоље 
дневно. 

Кантарион је  друга благотворна биљка која 
осим валунга, ноћног знојења и несанице от-
клања и депресију, али и узнемиреност. 

Црвена дјетелина би, такође, требало да се 
нађе на листи пожељних биљака у смиривању 
нежељених пратећих симптома менопаузе. 
Најновија истраживања показују да листови 
црвене дјетелине садрже фитоестрогене слич-
не онима које посједује соја. 

Матичњак је идеалан за жене забринуте и 
осјетљиве на стрес. Дјелује опуштајуће, због 
чега може да помогне и код поремећаја сна. 
Матичњак умирује и побољшава располо-
жење и у ситуацијама када особа има осјећај 
потпуног потонућа. Матичњак је добар и за по-
бољшање умних способности, што потврђују и 
прелиминарна истраживања о његовом пози-
тивном дејству на памћење и концентрацију.

На причу о једном сину и једној 
мајци која му је посветила 
живот и сво вријеме у Активу 
жена нису могли остати 
равнодушни. 

Леон Марић, десетогодишњи дјечак 
из Требиња рођен је са целебралном 
парализом. Третмани и лијечење не 
изискују само и првенствено новац – 
изискују нешто много важније  - сталну 
посвећеност и бригу, упорност и пуно 
одрицања. 
А Леонова мајка се одрекла свега како 
би њен син напредовао, био укључен у 
живот, осјетио да је дио друштва. 
Напустила је посао стоматолога, забо-
равила на „кафице“ с пријатељима, ве-
черње изласке, биоскопе, конгресе....
Сваки нови  самостални покрет њеног 
дјетета њен је највећи успјех, а осмијех 
највећа срећа. 

Породицу финансијски издражава отац 
– Запослен је у Електро – Херцеговини. 
Слободно вријеме проводи са својом по-
родицом. И сналази се увијек како мора и 
може. 
Kако би им олакшали свакодневицу Ак-
тив жена и омладине „Електропривреде 
Републике Српске“ Леону је за новогодо-
шње празнике поклонио  мултифункцио-
налну  сједалицу -  стајалицу -  хранилицу. 
По жељи родитеља опредијелили су се за 
најкориснију и најпотребнију ствар. 

„Поклон је био од срца, а једина порука 
и жеља је да наставе да вјерују у себе 
и своје дијете, у рад и дисциплину која 
мора довести до напретка и успјеха“, 
истакла је предсједница Актива Весна 
Зуровац. 

За Леона од срца
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Актив жена и омладине Одбора син-
диката Елекропривреде Републике 
Српске  и  Одбора синдиката ХЕТ- а 

обрадовао је пакетићима штићенике  Удру-
жења дјеце и омладине са потешкоћама у 

развоју „Ведар осмијех“ из 
Билеће и уљепшао им ново-
годишње и божићне празни-
ке.

 „Ови пакетићи можда не 
значе  много у материјал-
ном смислу, али је овај по-
клон много вриједнији јер 
показује да неко ипак води 
рачуна о овој дјеци и на 
томе смо вам неизмјерно 
захвални“, рекао је пред-
сједник Удружења  „Ведар 
осмијех“ Миленко Бато Рад-
миловић.

Предсједница Актива 
жена   Одбора синдиката  Електропривреде 
РС и  Одбора синдиката ХЕТ- а Весна Зуро-
вац поручила је да су овим малим знаком 
пажње  жељели да покажу  да мисле на 

ове категорије друштва,  те да им се диве 
на више начина.

 „Ми сви  јесмо различити, али не тре-
ба никада заборавити да смо сви једнако 

вриједни. Дјеца са посебним 
потребама су наша дјеца 
која заслужују  све похвале 
за њихову храброст и њи-
хов опстанак у данашњем 
друштву. Морамо се тру-
дити да будемо подршка и 
њима и њиховим родитељи-
ма“, рекла је Весна Зуровац.

 Зуровац је истакла да вје-
рује да ће ова сарадња бити 
настављена и у наредном 
периоду и захвалила нашим 
суграђанима, члановима 
Одбора синдиката, Гордани 
Стајић и Дарку Јефтовићу на 
чију је иницијативу и реали-
зована подјела пакетића.

Пакетиће је примило 50 малишана.  Дје-
ца и особље су се захвалили за поклоне и 
позив за посјету и радују се наставку са-
радње. 

Колегијалност и хуманостПакетићи за „Ведар осмијех“

Родитељи дјеце са посебним потребама увијек се истичу својом изузетношћу, 
ведрином и храброшћу. Чланице Актива из Вишеграда показале су им да мисле 
на њих и организовале 
мало дружење уз додјелу 

новчане помоћи како би могли 
да обрадују своје малишане 
оним што им је најнеопходније. 
Ово је била и прилика да се 
родитељи запослени у ХЕ 
Вишеград  у малом броју окупе и 
састану, размијене по коју шалу, 
подијеле бригу и проблеме. 
У 2020. највише им је фалило 
разговора, стиска руке и подршке. 
У Вишеграду под посебним 
мјерама људскост није изостала, 
и показали су да се начин увијек 
може наћи неопходна је само 
иницијатива и воља. 

Чланице Актива жена и омладине 
Електродистрибуције Пале у вријеме 
пандемије корона вируса су све 

активности усмјериле на хуманитарне акције и 
помоћ најрањивијим категоријама. 
Подржали су акцију „Тројка из блока“ коју 
је покренула организација „Срби за Србе“ 
и новчаном донацијом помогли вишечлану 
породицу Батинић из Источног Сарајева. 
Актив је поводом Међународног дана особа 
са инвалидитетом који се обиљежава 03. 
децембра покренуо велику хуманитарну 
акцију прикупљања помоћи за кориснице дома 
за лица са инвалидитетом у Вишеграду. 
„И поред тешке епидемолошке ситуације, 
радници Електродистрибуције Пале показали 
су велику хуманост, те смо сакупили велике 
количине хране, средстава за хигијену, нове и 
очуване одјеће и обуће“, кажу у Активу.
За Светог Николу обрадовали су пакетићима 
малишане у  специјалном одјељењу Основне 
школе  у Сокоцу. 
Са поруком да нам је солидарност пријеко 
потребна  у  времену кад смо суочени са тешким 
посљедицама пандемије завршавају годину 
и своде рачуне у нади да ће идућа донијети 
здравље и радост. 

Т Р О Ј К А  ИЗ  Б ЛОК А
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Синдикат и Управа на корак до пот-
писивања новог Kолективног уговора

Након бројних састанака и усаглашавања 
ставова Синдикат и  Управа МХ “Електро-
привреда Републике Српске” на корак су до 

потписивања новог Kолективног уговора. 
Испред послодавца и  Синдиката одређе-

не су комисије од по три члана који имају за-
датак да усагласе детаљно још неке ставове, 
а разговори теку у позитивном смјеру и ско-
ро све несугласице су рије-
шене.  

До потписивања новог 
уговора на снази ће бити 
Правилник о раду  јер је 
стари колективни уговор 
истекао  1. октобра, али се 
сви надају да ће са Новом 
годином МХ “ЕРС” добити 
и нови уговор за нијансу 
бољи од претходног.

Потписан уговор о из-
градњи највеће соларне 

електране на Балкану
Министар енергети-

ке и рударства Републике 
Српске Петар Ђокић, ге-

нерални директор “Електропривреде” Ре-
публике Српске Лука Петровић, и извршни 
директор за инвестиције  и развој МХ” ЕРС” 
Јовица Влатковић  потписали су уговор о 
концесији за изградњу и кориштење солар-
не електране “Требиње један” на подручју 

Требиња,  снаге 72,92 мегавата и 
оквирне процијењене вриједно-
сти 100.750.000 KМ.

Планирано је да електрана 
буде на мрежи до 2022. године, 
а на овај начин Влада Републике 
Српске дала је  изузетан допри-
нос и подршку развоју Требиња.

“Електрана ће од тренутка 
када буде на мрежи констант-
но остваривати приходе, а од 
дијела прихода ће бити плаћена 
и концесиона накнада, од које 
ће 500.000 KМ ићи у буџет гра-
да Требиња све вријеме колико 
ће електрана радити”, рекао је 
министар Ђокић.

Концесиони уговор закључен  
је на период од 50 година, што 
значи да ће 50 година Требиње 

имати константне приходе од рада ове елек-
тране, а пет милиона KМ ће ићи у буџет Репу-
блике Српске.

Генерални директор Електропривреде 
Лука  Петровић истакао је да је ово преду-

НОВОСТИ ИЗ КОМПАНИЈЕ
зеће искључиво опредијељено да гради нове 
објекте из обновљивих извора, а соларна 
електрана “Требиње један” је један од тих 
објеката. 

“Ова електрана ће имати велике бе-
нефите и по електроенергетски систем, 
производиће годишње 100 гигават-часова 
електричне енергије. Соларна електрана 
ће запошљавати одређен број људи јер ће 
морати да се направи систем одржавања 
будући да је њена површина више од 120 
хектара на Зубачком платоу”, рекао је Пе-
тровић.

Нулти резултат на загађење ваздуха 
када су у питању емисије СО2

Руднику и термоелектрани «Угљевик“  на 
управљање  предато је  постројење за одсум-

поравање димних гасова у чију је изградњу 
инвестирано 85 милиона евра. Ради се о 
највећој  инвестицији од када је изграђен 
овај  привредни гигант Републике Српске.

«То омогућава рад РиТЕ у наредних 20 го-
дина и овом инвестицијом се отварају и нове 
могућности, прије свега, развоја неких нових 
привредних грана и изградње фабрика», 
истакао је директор РиТЕ Угљевик Чедомир 
Стојановић. 

 Он је нагласио да су сва пробна испити-
вања показала да је постројење за одсумпо-
равање добро урађено.

 «Емисија сумпор диоксида сада је 150 ки-
лограма, раније је била 18 тона, што говори 
да је РИТЕ `Угљевик` сигурно еколошки нај-
присупачнија у региону», рекао је Стојано-
вић. 

Планирана уградња 25.000  
дигиталних бројила

Електрокрајина ће идуће го-
дине почети са уградњом 25.000 
дигиталних бројила са даљин-
ским очитавањем потрошње 
електричне енергије, најавио 
је Драган Чавић, в.д. директора 
овог предузећа.

Нова савремена бројила  ће 
максимализовати поузданост 
очитања потрошње струје, од-
носно спријечити субјективни 
утицај људског фактора и греша-
ка у очитању.

„Са постојећим дигиталним 
бројилима и са нових 25.000, 
„Електрокрајина“ ће укупан 
број мјерних уређаја са могућ-
ношћу даљинског очитавања и 
искључења повећати на 50.000 
до 55.000, чиме ће 20 одсто 
потрошача имати савремено 
бројило“, истакао је Чавић и до-
дао  да је дугорочни план пре-
дузећа потпуна дигитализација 
управљања потрошњом.

Набавка и инсталација диги-
талних бројила је дио инвести-
ционог пројекта модернизације 
мреже који „Електрокрајина“ ре-
ализује из кредита Европске бан-
ке за обнову и развој. 



И кад бих имао стотину  година, 
најљепши дан увијек би ми био: сутра!




