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2.  3.страна страна

План активности за 2020.годину бр.68/20  од  
23.01.2020.године 

Одбор за одмор и рехабилитацију                                    
 

ЈАНУАР:
- АНАЛИЗА БАЊСКОГ ЛИЈЕЧЕЊА У ПРОШЛОЈ  

     ГОДИНИ
 

ФЕБРУАР:
- ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА БАЊСКО ЛИЈЕ- 

      ЧЕЊЕ ОД БАЊСКИХ УСТАНОВА - АГЕНЦИЈА
 

МАРТ:
- ОБРАДА АНКЕТНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ОСНОВУ  

     ПРИЈЕДЛОГА ПОРОДИЧНОГ ЉЕКАРА И МЕДИ 
     ЦИНСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

 
АПРИЛ:

- РАЗВРСТАВАЊЕ ОДОБРЕНИХ ЗАХТЈЕВА ПО  
     БАЊАМА И ТЕРМИНИМА

 
МАЈ:

- ГРЧКА - СЕДМОДНЕВНА ПОСЈЕТА ГРЧКОЈ -  
     ЉЕТОВАЊЕ 

 
ЈУН - ОКТОБАР:

- РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА БАЊСКОГ  
     ЛИЈЕЧЕЊА,

- ПОЧЕТКОМ СЕПТЕМБРА СЕДМОДНЕВНА  
     ПОСЈЕТА ГРЧКОЈ

НОВЕМБАР:
- ПРОДУЖЕН ВИКЕНД НА ЗЛАТИБОРУ
 

ДЕЦЕМБАР:
- ОБРАДА ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ  

     ИЗ БАЊСКИХ ЦЕНТАРА И АГЕНЦИЈЕ 

 ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО 

   

      

Извјештај о раду Одбора за 2019.годину   
бр.69/20 од 23.01.2020.године

Реализоване су све планиране активности а 
акценат је био на бањском лијечењу и рехаби-
литацији наших радника. Синдикални одбор је 
верификовао резултате анкетног рока и одо-
брио бањско лијечење за укупан број пријавље-
них радника и то: 539 радника, 97 чланова поро-
дице, 59 пензионера што је укупно 695 радника 
који су користили бањско лијечење у 2019.годи-
ни.

Одређена је висина партиципације и условље-
но је коришћење основних медицинских пакета 
у одређеним бањама са циљем да се не угрози 
финансијска конструкција.

Образложење уз извјештај о бањском лије-
чењу и рехабилитацији

Бањско лијечење је типичан примјер добре 
праксе у предузећима као што је наше. Сам 
технолошки процес захтјева изузетна психо-фи-
зичка напрезања и тражи од радника на тим 
радним мјестима и физичку припремљеност и 
максималну концентрацију током смјене (ру-
коваоци рударске механизације, блок команда 
ТЕ, допрема угља и отпрема шљаке и пепела, 
производња ТЕ). У свим предузећима па и на-
шем најбитнији је људски ресурс, па улагање 
у здравље запослених се вишеструко исплати 
и враћа. Четверо бригадни систем рада (рад у 
смјенама) сам по себи спада у повећани ризик 
по здравље радника ангажованих у том систему. 
Важећим актом о процјени ризика на радном 
мјесту и у радној средини, који је радио истра-
живачки институт „институт за грађевинарство 
„ИГ“ Бањалука, 1080 радника нашег предузећа 
ради на радним мјестима са повећаним ризи-
ком. По рјешењима Фонда за пензијско и ин-
валидско осигурање републике српске имамо 
257 радника код којих је утврђена инвалид-
ност и велики број радника код којих постоји 
ризик од настанка инвалидности.Све горе на-
ведено недвосмислено говори да је упући-
вање у референтне здравствене установе-бање 

оправдано, али са друге стране нас опомиње 
да више средстава трошимо за такозвано па-
лијативно лијечење-лијечење посљедица него 
што улажемо у превентиву. Повратне инфор-
мације из баљских центара-отпусна писма, 
нам такође говоре о оправданости слања на-
ших радника на рехабилитацију и опоравак. 

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧЦИ бр.105/20 од 29.01.2020.године
1. Тражити од Управе да се радницима који 

раде за Српску Нову годину тај дан плати као 
прековремени рад.

2. Тражити од Управе да се приступи реализа-
цији заједничких Закључака (11.12.2019.год.) а 
посебна пажња посвети Закључку бр.5 да се ак-
тивира инструмент награђивања, радни учинак 
по усвојеном Правилнику.

3. Чланови Синдикалног одбора из Подружница 
са терена преносе да нема обуће нових мајстора. 

ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

ДОПИС бр.144/20 од 07.02.2020.године
07.02.2020.године понуђен нам је на пот-

пис Правилник о обрачуну и исплати плата, 
накнада плате, осталих исплата радницима, 
исплата на терет материјалних трошкова по-
словања, те обрачуну и исплати пореза и до-
приноса. Остала је дилема из Правилника (са 
састанка 03.02.2020.год.) „ обрачун плате за 
радника са смањеном радном способношћу“. 

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАХТЈЕВ бр.117/20 од 03.02.2020.год.
Синдикална организација упутила је Захтјев 

Директору и Извршном Директору за органи-
зовање прославе 8.Марта Дана жена. Актив 
жена и младих синдиката РиТЕ Угљевик усвојио 
је Одлуку да понуда хотела „Дрина“ бр.108/20 
прихвати. На сједници Синдикалног одбора 
29.01.2020.год. тај приједлог је потврђен и про-
слава 8.Марта се одржава 06.03.2020.год. Тражи 
се од Управе да на рачун Синдикалне организа-
ције уплати износ од 10.000,00 КМ (десетхиља-
дамарака).

РЕАЛИЗОВАНО О ТРОШКУ  
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЗАКЉУЧАК бр.264/20 од 12.03.2020.год.
Тачка 3. Дневног реда сједнице СО од 12.03. 

Анализа рада појединих чланова Синдикалног 
одбора и предузимање мјера по Закључку Од-
бора синдиката Електропривреде Републике 
Српске, остављена је за сљедећу сједницу.

     НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.267/20 од 12.03.2020 год.
Синдикални Одбор ће усвојити Одлуку око 

процентуалне партиципације по раднику, во-
дећи рачуна о бенефицираним радним мјести-
ма и годинама радног стажа.

  РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.268/20 од 12.03.2020.год.
Синдикални одбор је очекивао да ће доћи об-

разложење по Захтјеву бр.204/20 од Извршног 
директора за послове производње електричне 
енергије и развој термоелектране. Синдикал-
ни одбор под хитно тражи састанак са Управом 
Предузећа да на да образложење.

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ОБАВЈЕШТЕЊЕ бр.245/20 од 16.03.2020.
год.

Поводом новонастале ситуације око вируса 
COVID-19 Синдикат је упутио молбу да се мак-
симално уозбиљимо и придржавамо упута која 
су написана у интересу свих нас и наших поро-
дица.

                                             РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.281/20 од 22.04.2020.год.
Синдикални одбор подржава Управу З.П. РиТЕ 

Угљевик око активности које је предузела да 
се не наруши једнострано Колективни Уговор 
ЕРС-а, по препорукама Управе МХ ЕРС-а и тра-
жи од Управе Предузећа да се отклоне и попра-
ве Одлуке које је усвојила Управа. Синдикат је 
својим дописом бр.262/20 указао на пропусте 
које је потребно што прије исправити.

ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

У материјалима су написане све активности кроз ЗАКЉУЧКЕ, ЗАХТЈЕВЕ, ИЗВЈЕШТАЈЕ, ОБАВЈЕШ-
ТЕЊА, ОДЛУКЕ.

Синдикални одбор је имао у 2020. години 23 (двадесеттри) састанка.



4.  5.страна страна

ЗАКЉУЧАК бр.282/20 од 22.04.2020.год.
Задужују се чланови Синдикалног одбора, 

Предсједник Скупштине и чланови Надзорног 
одбора, да на терену информишу чланове око 
једностраног нарушавања Колективног уговора 
ЕРС-а и објаснити чланству колико је у оваквим 
ситуацијама битно да имамо наш Устав за рад-
нике Колективни уговор ЕРС-а

    РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.283/20 од 22.04.2020.год.
Задужују се чланови Синдикалног одбора, 

Предсједник Скупштине и чланови Надзорног 
одбора да информишу чланство о тренутном 
стању у РиТЕ Угљевик, као и информисати члан-
ство о наметању Анекса уговора о међусобним 
економским односима, од стране Управе МХ 
ЕРС-а које би довело ЗП РиТЕ Угљевик у још тежу 
финансијску ситуацију него што је  сада.

 НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.284/20 од 22.04.2020.год.
Синдикални одбор тражи да Управа Преду-

зећа РиТЕ Угљевик информише Управу МХ ЕРС-а 
да ће Синдикална организација у скорије врије-
ме предузети све законом дозвољене активно-
сти, како би спасили од гашења РиТЕ Угљевик, 
те је замолила Управу РиТЕ Угљевик да пошаље 
озбиљну ноту упозорења Управи МХ ЕРС-а.

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.285/20 од 22.04.2020.год.
Чланови Синдикалног одбора показали 

су једну велику забринутост за опстанак на-
шег Предузећа, те стога Синдикални одбор 
тражи од Управе РиТЕ Угљевик да достави 
приједлог мјера за опстанак РиТЕ Угљевик 
како би активисти синдиката упознали чла-
нове на терену и предлаже да заједно ра-
димо на проналжењу најбољих рјешења. 

     НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.286/20 од 22.04.2020.год.
Синдикална организација Захтијева од Одбо-

ра синдиката ЕРС-а да се још једном пошаље 

посљедње упозорење Управи МХ ЕРС-а, да не 
пишу приједлоге и смјернице у Зависна преду-
зећа, којима се налаже урушавање Колективног 
уговора и тражи од Одбора синдиката ЕРС-а да 
се пошаље посљедње Упозорење-пред тужбу 
Директорима Зависних предузећа, који су јед-
нострано нарушили Колективни уговор ЕРС-а.

  НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.287/20 од 22.04.2020.год.
Синдикална организација РиТЕ Угљевик, Зах-

тијева од Одбора синдиката ЕРС-а максималну 
мобилност на терену са члановима, те уколико 
се чланови синдикалних одбора и Предсједни-
ци не мобилишу максимално, биће јавно про-
звани на медијима и Сајту синдиката ЕРС-а. 
Предсједници Синдикалних одбора су обавезни 
да се придржавају Одлука, Закључака Одбора 
синдиката ЕРС-а.

  РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАКЉУЧАК бр.288/20 од 22.04.2020.год.
Синдикална организација РиТЕ Угљевик даје 

пуну подршку колегама по З.П. у борби за очу-
вање права радника из Колективног уговора 
ЕРС-а и нудимо све ресурсе који су им потребни. 

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.289/20 од 22.04.2020.год.
Синдикална организација РиТЕ Угљевик, Зах-

тијева од Одбора синдиката ЕРС-а, да се што 
прије закаже термин на једној од телевизија, а 
да емисија буде „уживо“ и да се у тој емисији 
каже у којем је стању ЕРС и како су нарушена 
права радника из Колективног уговора ЕРС-а, 
као и да се јавно прозову Директори који су на-
рушили одредбе Колективног уговора.

 РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.290/20 од 22.04.2020.год
Синдикална организација не прихвата пријед-

лог МП ЕРС-а да се регрес за радника исплати у 
четвртом кварталу и тражи да се регрес исплати 
у складу са Колективним уговором ЕРС-а.

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.291/20 од 22.04.2020.год.
Синдикална организација РиТЕ Угљевик упла-

тила је новчану помоћ у износу од 10.000,00 КМ 
Фонду за обнову Републике Српске, на Молбу 
за учешће коју је Синдикалној организацији 
РиТЕ Угљевик прослиједила Управа Предузећа 
РиТЕ Угљевик, под бројем 8895/20.

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.292/20 од 22.04.2020.год.
Синдикална организација РиТЕ Угљевик зах-

тијева да се примјењује и проводи Закон о 
раду и Колективни уговор ЕРС-а приликом до-
ношења одлука о исплати плате радницима 
Предузећа. Одлука о исплати плате радници-
ма Предузећа за мјесец март 2020.год., број 
8120/20 од 07.04.2020.године, није у складу 
са законом и општим актима Послодавца. Тра-
жимо да се донесе Одлука о измјени и допуни 
Одлуке о исплати плате радницима Предузећа 
за мјесец март 2020.године, на основу које ће се 
радницима омогућити исплата накнада које им 
припадају по основу Колективног уговора ЕРС-а 
и правилан обрачун плате.

 
 НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.293/20 од 22.04.2020.год.
Синдикални одбор тражи од Управе РиТЕ 

Угљевик да нам достави податке да ли је на по-
сљедњој исплаћеној плати било радника који су 
добили стимулацију или наплатили прековре-
мене сате, изузев оних сати који су у оквиру њи-
хових смјена.

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ОДГОВОР НА ПОЗИВ ЗА „ONLINE“ САСТА-
НАК - В.Д. ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ЕРС-а 
и В.Д. ДИРЕКТОРУ РиТЕ УГЉЕВИК бр.295/20 
од 27.04.2020.год.

Дана 27.04.2020.год, под бројем 9337/20 до-
били смо Позив за састанак. Обавијестили смо 
да исти из више разлога не можемо прихватити:

1. Начин позивања и вријеме за одржавање 
састанка је непримјерено датом тренутку.

2. Господине Генерални директоре, ми жели-
мо да будете уживо (очи у очи) у сали са нама, 

када дође вријеме за то.
3. Није ни дозвољено да нас 20 сједи на јед-

ном мјесту у сали РиТЕ Угљевик.
4. Позив шаљете особи која није члан Синди-

калне организације, а два члана Синдикалног 
одбора нисте позвали, то још једном показује 
колико Ви нас као Синдикалну организацију 
уважавате и поштујете.

5. Ми морамо, а имамо ту обавезу, да прво 
сједнемо и расправимо у нашој кући, а тек по-
слије тога Вас да позовемо.

6. Генерални директоре, када сте се већ огла-
сили , дајте налог по Зависним предузећима, 
да се повуку Одлуке које сте донијели, а нису у 
складу са Колективним уговором.

7. Синдикална организација РиТЕ Угљевик 
је институција, те Захтијевамо од Вас да то по-
штујете.

НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЧЕСТИТКА ЗА ПРАЗНИК РАДА, 01.МАЈ,  
бр.307/20 од 29.04.2020.год.

 
Поштовани Синдикалци,

У име Синдикалне организације РиТЕ Угљевик 
и Синдиката ЕРС-а, свим радницима желимо 
да честитамо 01.МАЈ, ПРАЗНИК РАДА.

Морамо истрајати у нашој борби за очување 
својих радних мјеста и очување Колективног 
уговора Електроприреде Републике Српске. 
Морамо нажалост констатовати, да умјесто 
да са својим породицама, пријатељима слави-
мо, и да се ми Синдикалци негдје мало окупимо, 
морамо да се боримо и да будемо дисциплино-
вани, да побиједимо ову „пандемију“ која нас је 
захватила.

Молимо Вас да будемо дисциплиновани, да се 
држимо упуства љекара. Напорно јесте, али 
издржаћемо. Ми ћемо побиједити овај вирус 
CORONA COVID 19.

Поштовани Синдикалци, умјесто да нас на-
граде за изузетну жртву коју сте Ви подније-
ли, и дан данас напорно, надљудским напорима 
радите и производите за све нас, за Републи-
ку Српску. Ми смо чувари стабилности Енер-
гетског система Електропривреде Републике 
Српске.

Умјесто да усмјере енергију да изнађу начин 
да тај рад награде, појединци из Управе РиТЕ 
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Угљевик, и поједини Руководиоци су поново 
кренули на разбијање Синдикалне организа-
ције, поново су кренули на разједињавање, кре-
нули су са уцјењивањем.

Поново су нашли издајнике међу нама, који су 
спремни ради својих болесних амбиција и лич-
них комплекса да сруше наш Колективни уго-
вор, и да нам и овако скромна примања умање.

Продају се на терену као родољуби, а то су 
најобичнији полтрони и продужена рука поје-
динаца из Управе и појединих руководилаца. 
Постају слуге криминалаца, који су када смо 
ми стварали Републику Српску, побјегли са 
ових простора, они сада нама моралишу о ро-
дољубљу.

Сада јавно, наше колеге Синдикалце који су 
залутали, позивамо да се врате у оквире син-
дикализма и бране интереса оних који су их би-
рали. Позивамо јавно оне који руше Синдикалну 
организацију да се прихвате посла, за који су 
плаћени, и да Синдикат оставе на миру.

Сада им овдје поручујемо, врло брзо ћемо се 
погледати у очи, и мораће нам дати неке од-
говоре.

Нас су ови хоштаплери довели до ивице оп-
станка.

Ми се морамо борити да опстанемо, да ову 
нашу кућу заштитимо, јер ми ову кућу волимо 
и од ње живимо. Зар наша генерација да сахра-
ни РиТЕ Угљевик, да сахранимо будућност своје 
дјеце и дјеце од наше дјеце. То ви добро видите 
како се краде на све стране.

Чим прође ова „Памдемија“ а проћи ће уско-
ро, идемо да уништимо ВИРУС „КРАЂА“ у на-
шем Предузећу.

Поштовани Синдикалци, ми смо предузе-
ли неке активности, а послије завршетка 
ванредних мјера и враћања у нормалне то-
кове рада, крећемо са већ припремљеним 
сценаријем, којег ћемо дорађивати, да одбра-
нимо наше Предузеће, Колективни уговор, наш 
УСТАВ РАДНИЧКИ.

Упорно покушавају да нам укину Колективни 
уговор, и да ово мало права које имамо, хоће да 
укину, уз помоћ појединаца из Синдиката.

Нон стоп смо говорили, и сада понављамо, 
морате уважити Синдикат, нећете успјети 
да нас разједините и нећете моћи да нам уки-
нете Колективни уговор Елекропривреде Репу-
блике Српске.

На силу ћемо, дупло јачом силом одговорити. 

Појединци нису јачи од села.
Одустаните од уцјењивања, то вам нећемо 

опростити. Сваког нашег Синдикалца будите 
сигурни, заштитићемо максимално и за сва-
ког нашег Синдиклца, бићемо солидарни.

Сада Вас питамо, у шта се Ви уздате, када 
ми дођемо до Вас? Ми Вас нећемо уцјењивати, 
него ћемо Вас отјерати из ове наше куће, коју 
сте урушили и довести ћемо честите људе, 
који ће покушати да задрже ову нашу кућу, да 
се не сруши скроз.

Синдикалци, останите јединствени, то ЈЕ-
ДИНСТВО је сада најбитније.

Спасимо своје Предузеће, јер га волимо.
Спремајте се за борбу која нас чека, врло 

брзо.

ЗАКЉУЧАК бр.341/20 од 18.05.2020.год.
Синдикални одбор предлаже Управи Преду-

зећа да се покрене Захтјев за покретање ак-
тивности око БЕНЕФИЦИРАНОГ РАДНОГ СТАЖА. 
Синдикални одбор је 03.04.2019.године упутио 
према Управи ЗАКЉУЧАК бр.331/19.

     НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.344/20 од 18.05.2020.год.
Синдикални одбор предлаже Управи Преду-

зећа да се активира Правилник о индивиду-
алном радном учинку радника по основу ре-
зултата рада бр.26876/17 од 29.12.2017.год. У 
разговору са радницима у Подружницама, ин-
систира се, да Руководиоци - као организатори 
процеса рада, преузму одговорност и да пред-
ложе Управи Предузећа раднике које треба на-
градити за квалитетан рад.

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАХТЈЕВ УПРАВИ ПРЕДУЗЕЋА бр.388/20 од 
03.06.2020.год.

Синдикална организација је упутила Захтјев 
бр.290/20 дана 22.04.2020.године, да се „РЕ-
ГРЕС“ за раднике исплати у складу са Колектив-
ним уговором Републике Српске, члан 89.тачка.
тачка 7. Синдикална организација не прихвата 
приједлог МП ЕРС-а, да се регрес за раднике ис-
плати у четвртом кварталу и не прихвата конста-
тацију да немамо пара.

РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА  бр.459/20 од 17.06.2020.год.
Синдикални одбор је усвојио Одлуку да се Ак-

тиву жена и младих РиТЕ Угљевик одобре фи-
нансијска средства у износу од 1.300,00 КМ као 
новчана помоћ за најугроженије и најсиромаш-
није становништво општине Угљевик и то:800,00 
КМ за куповину хуманитарних пакета и 500,00 
КМ за Предсједницу Актива жена и младих РиТЕ 
Угљевик, која је носилац активности те акције, 
те користи и своје приватно ауто за акцију.

     РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА О ШРАЈКУ бр.462/20 од 18.06.2020.
год.

На основу члана 258. Закона о раду и 4. и 5. 
Закона о штрајку, чланом 4. Правилника о ор-
ганизацији и раду Синдикалне организације 
ЗП „РиТЕ“ Угљевик број:474/15 од 04.06.2015.
године Синдикални одбор на сједници одржа-
ној дана 17.06.2020.године доноси Одлуку о 
штрајку.

Синдикална организација ЗП „РиТЕ“ Угљевик 
доноси одлуку о штрајку, односно ступа у штрајк 
упозорења 30.06.2020.године са почетком у 15 
часова, а који ће трајати до 16 часова. Синди-
кална организација ступа у штрајк на начин да 
неће угрозити јавни интерес, општу сигурност, 
сигурност лица и имовине, као и само функци-
онисање предузећа, односно ступа у штрајк уз 
претходно обезбјеђен минимум процеса рада. 
Захтијева да Послодавац поступи и одговори 
на акт Синдикалне организације број:423/20 од 
11.06.2020.године. Штрајк упозорења ће се ор-
ганизовати и одржати у Р.Ј.“Рудник“. Штрајк ће 
бити организован и водиће се окупљањем рад-
ника у радној средини Послодавца. Штрајкачки 
одбор чини Синдикална организација ЗП „РиТЕ“ 
Угљевик. Синдикална организација тражи по-
ступање сходно члану 14.Закона о штрајку. 
Штрајкачки одбор тражи од Послодавца обе-
збјеђивање техничких, административно-тех-
ничких, комуникационих услуга и других услова 
у циљу организовања штрајка.

РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА  бр.482/20 од 23.06.2020.год.
Синдикални одбор је усвојио Одлуку да се 

Активу жена и младих РиТЕ Угљевик, одобри 
новчана помоћ у износу од 600,00 КМ за одо-

бравање средстава на име организовања Ви-
довданског сајма женског предузетништва које 
се одржава у Угљевику, под покровитељством 
Општине Угљевик и Кола српских сестара из 
Угљевика.

     РЕАЛИЗОВАНО

ОДГОВОР УПРАВИ ПРЕДУЗЕЋА НА ОБАВЈЕШ-
ТЕЊЕ бр.14645/20 од 22.06.2020.године, 
бр.483/20 од 23.06.2020.год.

Синдикалну организацију не интересују про-
цедуре око „ТАРИФНОГ ПОСТУПКА“, нас интере-
сује одговор „ ЗАШТО ТАЈ ПОСТУПАК НИЈЕ СПРО-
ВЕДЕН“?

Хоћемо од Вас из Управе РиТЕ Угљевик, да нам 
дате одговор , ко опструише израду новог „ТЕ-
РИФНОГ ПОСТУПКА“? Знамо да нам је свима у 
интересу да се добије нова произвођачка ције-
на за наш муком произведен киловат.

Не израдом новог Тарифног поступка, ми се 
исцрпљујемо и наш новац се претаче у хидрое-
нергетске објекте. То Ви добро знате, а не пре-
дузимате ништа.

Нисте нам одговорили каква је перспектива 
овог нашег објекта , колико смо још „живи“. Ни-
сте нам дали одговор какво је стање погонско у 
двије радне јединице.

 Нисте нам дали одговор , јесте ли тражи-
ли одговор од Матичног Предузећа, како су они 
у плусу на крају 2019.године а ми произвођачи 
у минусу. ЈЕСТЕ ЛИ ПИТАЛИ МАТИЧНО ПРЕДУ-
ЗЕЋЕ ШТА СУ ПРОДАВАЛИ?

Нећемо да прихватимо одговор за РЕГРЕС, да 
се исплаћује у СЕПТЕМБРУ.

Нећемо да прихватимо изговор, да у систему 
нема пара. Регрес инсистирамо да се исплати 
до 30.06.2020.године, у пуном износу.

Овом приликом Вас информишемо да је у 
Синдикат стигло преко 1000 Захтјева, који су 
појединачно потписани од наших чланова у 
сврху остваривања права да као радници буде-
мо информисани о перспективи, општем стању 
и плановима за будућност овог Предузећа. 

РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА  бр.519/20 од 08.07.2020.год.

Синдикални одбор је размотрио усвајање од-
ређивање партиципације за остале раднике у 
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складу са Чланом 7. Правилника о раду Одбора 
за бањско-климатско лијечење и рехабилита-
цију, а у вези са одређивањем партиципације те 
исту усвојио у износу од 30%.

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАКЉУЧЦИ СИНДИКАТ И УПРА-
ВА ПРЕДУЗЕЋА  бр.538/20 од 16.07.2020.год.

1. Синдикат и Управа Предузећа захваљују се 
свим радницима који су показали висок степен 
одговорности у овом времену пандемије. Инси-
стирамо да се настави са препорученим мјера-
ма заштите.

2. Договорен је заједнички наступ Управе Пре-
дузећа и Синдиката РиТЕ Угљевик према Мје-
шовитом Холдингу Електропривреде Републике 
Српске и осталим институцијама у одбрани оп-
станка РиТЕ Угљевик.

3. Синдикат и Управа Предузећа захтјева под 
хитно провођење тарифног поступка и ревиди-
рање уговора о међусобним односима на нивоу 
МХЕРС

4. Синдикат и Управа Предузећа предлажу да 
постојећи Колективни уговор Електропривре-
де Републике Српске буде продужен а да у бу-
дућим преговорима само се појасне поједини 
чланови Колективног уговора које је евиден-
тирала Комисија за праћење и провођење Ко-
лективног уговора Електропривреде Републике 
Српске. Ниједно право радника не може бити 
умањено.

5. Анализирати могућност примјене Колектив-
ног уговора у вези са радним учинком и исти 
примјенити према могућности.

6. Поступак око бенефицираног радног ста-
жа довести до краја.

7. Констатовано је да имамо велики одлив 
радне снаге по боловањима. Договорено је да 
се формира комисија која би на терену обила-
зила наше раднике. Чланови комисије би били 
руководиоци из служби гдје је највећи број бо-
ловања и представници Синдиката из те Под-
ружнице.

8. Радна снага у производњи је проблем. Дого-
ворено је да у будућем периоду буде примљено 
младих радника у производњу и да се направи 
анализа по службама и појединим радницима 
понуди преквалификација.

9. Заједничка је констатација да се унутрашње 

резерве стручних кадрова морају ставити у 
функцију „мобилног стања“ и да се струка мора 
више уважавати.

10. Договорено је поновни наш заједнички 
састанак послије годишњих одмора, и на том 
састанку да направимо анализу о спровођењу 
договореног.

 ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

Примједбе Извршног директора за посло-
ве производње електричне енергије и раз-
воја Термоелектране на текст Записника 
број:539/20 од 16.07.2020.године са зајед-
ничког састанка Синдиката и Управе Преду-
зећа одржаног дана 16.07.2020.године

У вези са Записником број:539/20 од 
16.07.2020.године са заједничког састанка Син-
диката и Управе Предузећа, одржаног дана 
16.07.2020.године желим да упутим апел да се 
исти коригује на начин да се у цјелости унесу дис-
кусије и ставови изнијети од лица која су узела 
учешће у расправи на предметном састанку. Та-
кође, истичем да сам упознат са неовлаштеним 
снимањем дискусија са предметног састанка 
и објавом неовлаштених снимака на друштве-
ним мрежама, о чему ћу бити принуђен да оба-
вијестим надлежне органе. У дијелу дискусија 
изнијетих од стране Предсједника Синдикалне 
организације посебно изражавам незадовољ-
ство изнијетим ставовима, који доводе до се-
грегације људи кроз дијељење на избјеглице и 
домаће и могућност именовања истих на радна 
мјеста у фирми по том основу, а не по основу 
професионалних и стручних квалитета. У дијелу 
дискусија које сам изнио, молим да се у Запис-
ник констатују сви наводи у вези рада електро-
филтерског постројења и система за одсумпора-
вање димних гасова, имајући у виду неистините 
наводе изнијете на предметном састанку, од 
појединих учесника у дискусији. Наиме, из-
градња постројења за одсумпоравање димних 
гасова је у завршној фази, тачније извршене су 
све потребне радње на изградњи предметног 
постројења, те је у току контролни период испи-
тивања рада предметног постројења уз евиден-
тиране добре показатеље, те су у цјелости неос-
новани наводи да се „одсумпоравање“ не може 
доказати. У вези електрофилтерског постројења 
неистинити су наводи да се поступак набавке 

студије врши у циљу стварања подлоге за до-
датна финансијска издвајања 4-5 мил.КМ, него 
је циљ предметне студије да акредитована и не-
зависна институција сагледа цјелокупно стање 
електрофилтерског постројења, утврди недо-
статке, моменат настанка недостатака, те посту-
пак њиховог отклањања, а све из разлога што 
су сви радови и опрема у вези реконструкције 
елекрофилтерског постројења још у гарантном 
року и за отклањање истих одговоран је изврши-
лац посла. Уколико извршилац посла не присту-
пи отклањању недостатка насталих у гарантном 
року, а које ће се обрадити и приликом израде 
студије, предметна студија ће послужити као ос-
нов ангажовања других извођача при чему ће, а 
сходно одредбама уговора, извођач радова на 
реконструкцији електрофилтерског постројења 
бити дужан да овом Предузећу надокнади све 
трошкове извођења свих потребних радова, 
па и израде предметне студије. Такође, у дије-
лу констатација да ја као извршни директор не 
говорим истину изражавам незадовољство так-
вим односом и пласирањем таквих ставова који 
нису истинити. Због свега наведеног, молим да 
се текст предметног Записника коригује, а све у 
складу са наводима из овог акта.

 НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ОДГОВОР НА ДОПИС ИЗВРШНОМ ДИ-
РЕКТОРУ за послове производње елек-
тричне енергије и развоја Термоелек-
тране бр.19315/20 од 06.08.2020.године, 
бр.582/20 од 10.08.2020.год

У примједбама које сте изнијели на Записник 
бр.539/20 од 16.07.2020.године, констатујем:

1. Предсједник Синдикалне организације 
ниједног тренутка у својој дискусији није дије-
лио људе на домаће и избјеглице. Покушавате 
у недостатку аргумената служити се прљавим 
подвалама. Предсједник је рекао да људи који 
нису из Угљевика не могу имати исте емоције 
према овом објекту и Угљевику те да ово Пре-
дузеће треба да воде људи који воле ово Преду-
зеће и желе доброту и просперитет ове средине. 
Ви господине нисте ни једним својим потезом 
показали своју припадност овој средини.

2. Чињенице око постројења за одсумпора-
вање димних гасова и електрофилтерског по-
стројења нисте ништа причали, што тражите да 

уђе у Записник.
3. Бићемо слободни да Вас упозоримо да се 

понашате у складу са кодексом којег прописују 
акти овог Предузећа. ПОЛИТИКЕ НЕМА У ПРЕ-
ДУЗЕЋУ. Немојте тражити неке алибије по Бања-
луци, како би Ви успјели, а Синдикат против Вас, 
а да своје недостатке у раду стављате у контекст 
политике. Синдикат није политичка организа-
ција и нико не може утицати Синдикат осим 
њихових чланова и органа који воде Синдикат. 
Посветите се послу за који сте добро плаћени а 
у посланичким клупама и послије радног вре-
мена бавите се политиком.

    НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧЦИ бр.593/20 од 13.08.2020.год.

1. Послије исцрпне расправе  Синдикалне ор-
ганизације а у вези са захтјевима наших радни-
ка који су отишли у пензију, да им се рефундира 
бесплатан одлазак на бањско лијечење једно-
кратном исплатом, Синдикални одбор се изјас-
нио да не може удовољити њиховом захтјеву 
сходно Правилнику бр.274/18.

2. Синдикални одбор је извршио темељну 
анализу заједничког састанка са Управом Пре-
дузећа од 16.07.2020.год., и овом приликом 
исказује разочарење јер нису добили инфор-
мацију од Извршног директора за послове про-
изводње електричне енергије и развој Термо-
електране и Извршног директора за послове 
производње угља и развој Рудника, коју смо 
тражили кроз раније дописе. Нисмо добили 
одговор од Извршног директора за послове 
производње електричне енергије и развој Тер-
моелектане са стањем електрофилтерског по-
стројења, него информације добијамо путем 
писаних медија.

3. Синдикални Одбор још једном пита Управу 
Предузећа докле је стигао поступак у вези са бе-
нефицираним радним стажом.

4. Синдикални одбор тражи да термини пола-
зака аутобуса из Бијељине, а у вези са превозом 
радника на посао, за све дане у недјељи буду 
идентичани, тј. исто вријеме полазака за све 
смјене (06:05, 14:05 и 22:05 часа).

5. Синдикални одбор је једногласно из-
разио став да се сачува постојећи Колек-
тивни уговор, без било каквих измјена.  

  НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО



10.  11.страна страна

ЗАКЉУЧЦИ бр.599/20 од 17.08.2020.год.

1. Извршити консултације са синдикалцима 
по смјенама и електро машинском одржавању 
да се организује централни збор у подружници 
РЈ Рудник у току наредне седмице. Задужују се 
синдикалци који су били на данашњем састан-
ку да консултују синдикалце по смјенама јесу ли 
они за овај приједлог.

2.  На заједничком састанку констатовано је:
• Бенефицирани радни стаж зашто није 

спроведен до краја и ко је одговоран зашто није 
спроведен до краја

• Радни учинак зашто се не дијели по под-
ружницама

• Ко је набављао храну изузетно лошег 
квалитета.Тражимо одговорност.

• Радна средина
• Механизација-погонска спремност
• Радна снага
      3.  Радна средина 
Нисмо добили одговоре од Извршног директо-

ра за послове производње електричне енергије 
и развоја Термоелектране и   Извршног директо-
ра за послове производње угља иразвој Рудника 
ГДЈЕ ЈЕ ОВО ПРЕДУЗЕЋЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ.

Нисмо добили одговор од  Извршног директо-
ра за послове производње        електричне енер-
гије и развоја Термоелектране, шта је са  елек-
трофилтерима?  Одговоре добијамо из медија.

Нисмо добили одговор од  Извршног директо-
ра за послове производње Угља  и развој Руд-
ника, гдје Рудник у наредном периоду, шта је са 
механизације на Руднику, радне снаге и каква је 
перспективност у наредном периоду. 

     РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАХТЈЕВ УПРАВИ ПРЕДУЗЕЋА, бр.634/20 од 
26.08.2020.године

1. Тражимо састанак Управе Предузећа са Син-
дикалним одбором у проширеном саставу са 
представницима смјена из подружнице РЈ Руд-
ник, да се одржи у току прве половине наред-
не седмице а прилагодићемо се сходно вашим 
обавезама, у току или послије радног времена.

2.  У Обавјештењу број: 20763/20 од 25.08.2020.
год. који нам је доставила Управа Предузећа 
нисмо добили образложење по Закључку 
599/20 тачка 3., везано за перспективност нашег 
Предузећа.

3. Синдикални одбор и представници смјена 
подружнице РЈ Рудник су договорили централ-
ни збор послије 31.08.2020.год., у РЈ Рудник због 
нагомиланих проблема у З.П. РиТЕ Угљевик, 
а проблеме ћемо делегирати на заједничком 
састанку са Управом Предузећа који ћемо одр-
жати у току наредне седмице.

            РЕАЛИЗОВАНО
ОДЛУКА бр.646/20 од 28.08.2020.године

Синдикални одбор је прихватио Молбу Актива 
жена и младих бр.645/20 од 28.08.2020.годи-
не те одобрава помоћ нашим радницима који 
имају дјецу са посебним потребама. Синдикал-
ни одбор одобрава породицама кориштење 
бањског лијечења, једном годишње, на рачун 
Синдикалне организације у трајању од 10 дана. 
У нашем Предузећу имамо 6 породица.

              РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.681/20 од 08.09.2020.год.
Синдикални одбор поново упозорава да се 

скрене пажња превознику који превози наше 
раднике да се усклади вријеме поласка и посве-
ти пажња конфору, те да возила која превозе 
наше раднике, посебно смјенске, задовољавају 
бар неки минимум конфора.

   РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ
 

ЗАКЉУЧАК бр.684/20 од 08.09.2020.године

Синдикални одбор задужује Предсједни-
ка Скупштине Синдикалне организације да 
организује „ON-LINE“ сједницу са члановима 
Скупштине Синдикалне организације са сље-
дећим Дневним редом:

1. Усвајање Записника са сједнице Скупштине 
Синдикалне организације З.П. РиТЕ Угљевик, 
одржане дана 27.12.2019.године

2. Извјештај о раду Синдикалне организације 
за 2019.годину

3. Финансијски извјештај Синдикалне органи-
зације за 2019.годину са мишљењем Надзорног 
одбора Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

Због ситуације са вирусом COVID-19 и мјера-
ма које је предузела Влада Републике Српске у 
правцу спречавања ширења епидемије, те мје-
ре које се тичу забране окупљања. На основу 

ранијих искустава учесника на састанцима под-
разумијевали би учешће више од 40 особа на ви-
шесатном састанку у затвореном простору, што 
представља велики ризик за ширење COVID-19 
међу запосленим.

Послије одржане „ON-LINE“ сједнице Пред-
сједник Скупштине Синдикалне организације 
написаће извјештај. Сваки члан Скупштине Син-
дикалне организације изјасниће се писмено у 
облику „Изјаве“.

 РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.693/20 од 11.09.2020.године
Синдикални одбор подржава садашње 

руководство ДДДК „Рудар“ Угљевик и њи-
хов рад. Инсистира се на још квалитетнијем 
устројавању и транспарентности у раду са-
мог друштва. Синдикална организација РиТЕ 
Угљевик је један од оснивача ДДДК „Рудар“ 
Угљевик и највећи донатор друштва, зајед-
но са Управом Предузећа РиТЕ Угљевик. 

 РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ОДЛУКА бр.694/20 од 14.09.2020.године
Синдикални одбор усваја Одлуку Одбора 

Синдиката Електропривреде број 208/20 од 
14.09.2020.године за одржавање заједничког 
састанка у проширеном саставу. Састанак ће 
бити одржан 17.09/18.09.2020.године у Бањи 
Врућици (Теслић). Синдикални Одбор иде у пу-
ном саставу и Предсједник Скупштине Синди-
калне организације.

    РЕАЛИЗОВАНО

ЗАХТЈЕВ УПРАВИ ПРЕДУЗЕЋА И РУКОВОДИО 
ЦИМА бр.695/20 од 14.09.2020.године

Синдикални одбор тражи да се петнаест 
радника ослободи радних обавеза 17.09.и 
18.09.2020.године због заједничког састанка 
свих синдикалних одбора из зависних преду-
зећа и Матичног предузећа у Бања Врућици а по 
Одлуци Одбора синдиката ЕРС-а број:208/20 од 
14.09.2020.године и Одлуци Синдикалног одбо-
ра РиТЕ Угљевик број:694/20 од 14.09.2020.год. 

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.720/20 од 18.09.2020.године

Синдикални одбор у проширеном саставу је 
анализирао састанак са Управом Предузећа 
и констатовао да уколико не буде позитивног 
помака у нашем Предузећу за мјесец дана, и 
ако Управа Предузећа неда сагласност за про-
дужење Колективног уговора на период од три 
године, Синдикат ће организовати Генерални 
штрајк.

     РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАКЉУЧЦИ заједничког састанка Синдика-
та у проширеном саставу и Управе Преду-
зећа, бр.714/20 од 17.09.2020.год.

1. Синдикат и Управа Предузећа траже да се 
оформи комисија у чијем ће саставу бити чла-
нови синдикалног одбора и по један члан из 
Кадровске, Правне службе и Економско- финан-
сијског Сектора а ради утврђивања обрачуна 
плата.

2. Управа Предузећа ће уплатити бенефи-
цирани  радни стаж за период од 05.07.2019.-
31.08.2020.године.  

3. Синдикат и Управа Предузећа захтјевају од 
Економско-финансијског Сектора да се уради 
анализа могућности повећања плате за произ-
водњу и одржавање у износу од 10%.

4. Синдикат и Управа Предузећа траже да се 
уради ревизија инвалидности.

5. Синдикат и Управа Предузећа предлажу 
да Руководилац Службе за кадровске и опште 
послове иде да разговара са одређеном обра-
зовном установом, информише се, гдје би наши 
радници извршили преквалификацију за дефи-
цитарна занимања која су потребна овом Пре-
дузећу и да извијести Директора.

6. Синдикат и Управа Предузећа су констато-
вали финансијски тешку ситуацију и захтјевају 
већи степен дисциплине и домаћинског односа 
у Предузећу.

7. Синдикат и Управа Предузећа трже да се ис-
пита ко је набавио неадекватне нарезке и да се 
ти исти казне.

8. Синдикат и Управа Предузећа ће заједнич-
ким снагама покушати да сачувају ово Преду-
зеће.

9. Синдикат и Управа Предузећа су се усагла-
сили да постојећи Колективни уговор ЕРС-а буде 
продужен за наредне три године.
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    РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ОДЛУКА бр.725/20 од 22.09.2020.године

Синдикални одбор именује Митра Томића као 
члана Комисије за провјеру обрачуна личних до-
ходака. На заједничком састанку кроз дискусије 
присутних исказана је потреба за провјеру об-
рачуна личних доходака и обрачуна боловања.
Именовани је дужан и обавезан да у што краћем 
року изврши контролу и извјести Синдикални 
одбор.

      РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ОДЛУКА бр.727/20 од 22.09.2020.године.

Синдикални одбор је прихватио Захтјев Акти-
ва жена и младих РиТЕ Угљевик бр.726/20 од 
21.09.2020.године и одобрио новчану помоћ у 
износу од 700,00 КМ за хуманитарну акцију за 
посјету најсиромашнијим и најугроженијим ка-
тегоријама становништва општине Угљевик.

  РЕАЛИЗОВАНО

ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА РУКОВО-
ДИОЦУ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКОГ СЕК-
ТОРА бр.732/20 од 23.09.2020.године

Предсједник синдиката РиТЕ Угљевик је ус-
мено разговарао са Директором РиТЕ Угљевик 
и договорили се да Служба обрачуна достави 
податке за раднике „радни учинак“ који је по-
дијељен за августовску плату.

   РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр.779/20 од 06.10.2020.године.

Синдикални одбор је именовао Младена 
Мијатовића у Одбор Фонда солидарности, умје-
сто досадашњег Вељка Ракића који је отишао у 
пензију. Налаже се именованом члану Фонда 
солидарности да се придржава Правилника о 
раду Одбора Фонда солидарности.

      РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр.784/20 од 07.10.2020.године

Синдикални одбор је са пуно пажње саслу-

шао извјештај Предсједника Синдикалне орга-
низације РиТЕ Угљевик а у вези са досадашњим 
активностима везано за Колективни уговор 
Електропривреде Републике Српске.Синдикал-
ни одбор захтјева од Управе Предузећа да се 
сходно закључку са заједничког састанка Управе 
Матичног Предузећа МХЕРС-а и зависних пре-
дузећа и Одбора синдиката ЕРС-а сагледа све 
аспекте пословања и да сагласност за проду-
жење Колективног уговора и за наредни трого-
дишњи период а у коме неће доћи до умањења 
било којих давања радника по Колективном уго-
вору Електропривреде Републике Српске.

    РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАКЉУЧЦИ бр.785/20 од 07.10.2020.године

1. Синдикални одбор тражи од Одбора синди-
ката ЕРС-а, да уколико не дође до потписивања 
Колективног уговора Електропривреде Републи-
ке Српске до 15.10.2020.године, да се организују 
сви чланови Синдикалних одбора по зависним 
предузећима и дођу испред зграде Управе Ма-
тичног Предузећа МХЕРС-а у Требињу и да одр-
же конференцију за штампу.

2. Уколико се неда сагласност за потписивање 
Колективног уговора ЕРС-а, Синдикални одбор 
ће испред зграде Управе Предузећа РиТЕ Угље-
вик одржати конференцију за штампу у поне-
дељак 12.10.2020.године.

3. Синдикални одбор даје пуну подршку члану 
Синдикалног одбора Митру Томићу који је име-
нован као члан Комисије за разматрање начина 
обрачуна и исплате плата, а на основу усвојених 
заједничких закључака Синдиката у прошире-
ном саставу и Управе Предузећа број 714/20 од 
17.09.2020.год, закључак број 1 и исказује своју 
забринутост и жаљење на сам начин и неодго-
воран однос рада Комисије. Синдикални одбор 
пита зашто није завршен посао до краја.

4. Синдикални одбор још једном захтјева од 
Управе Предузећа да се усвојени заједнички 
закључци број 714/20 од 17.09.2020.године ре-
ализују по договору који смо имали.

5. Синдикални одбор је забринут са активно-
стима које се предузимају у вези са реструкту-
рирањем Зависног Предузећа „Рудник и Тер-
моелектрана Угљевик“ а нису упознати шта се 
дешава. Дошли су у посјед документа који је по-
тписан од стране Руководиоца Р.Ј. „Рудник“, Ру-

ководиоца Р.Ј. „Термоелектрана“ и Руководиоца 
Службе за корпоративне послове, а Синдикат 
није званично добио тај документ. Синдикални 
одбор тражи образложење од Управе Предузећа.   

ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО

ЗАХТЈЕВ УПРАВИ ПРЕДУЗЕЋА, бр.796/20 од 
08.10.2020.године

Синдикални одбор упућује Захтјев за одо-
брење нашег аутобуса за одлазак у Манастир 
Ловницу 16.10,2020.године, сходно Захтјеву 
који је упућен од стране Актива жена и младих 
РиТЕ Угљевик бр.795/20 од 08.10.2020.године. 

 РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр.806/20 од 13.10.2020.године

Скупштина Синдикалне организације, на ос-
нову достављених писмених „Изјава“ чланова 
Скупштине С.О., у архиву Синдикалног одбора је 
констатовала да је за тачку Дневног реда:

- Финансијски извјештај Синдикалне органи-
зације за 2019.годину са мишљењем Надзорног 
одбора Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

28 чланова Скупштине Синдикалне органи-
зације се изјаснило ЗА усвајање, 1 члан СУЗДР-
ЖАН, 1 члан ПРОТИВ, 5 чланова се није изјасни-
ло.

Скупштина Синдикалне организације је усвоји-
ла Финансијски извјештај Синдикалне организа-
ције за 2019.годину са мишљењем Надзорног 
одбора Синдикалне организације РиТЕ Угљевик 

РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр.807/20 од 13.10.2020.године

Скупштина Синдикалне организације, на ос-
нову достављених писмених „Изјава“ чланова 
Скупштине С.О., у архиву Синдикалног одбора је 
констатовала да је за тачку Дневног реда:

- Извјештај о раду  Синдикалне организације 
РиТЕ Угљевик за 2019.годину

28 чланова Скупштине Синдикалне организа-
ције се изјаснило ЗА усвајање, 2 члана СУЗДР-
ЖАНА, 5 чланова се није изјаснило.

Скупштина Синдикалне организације је 
усвојила Извјештај о раду  Синдикалне ор-

ганизације РиТЕ Угљевик за 2019.годину. 

РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр.827/20 од 19.10.2020.године

Синдикални одбор именује два члана Комисије 
Беновић Томислава и Спасојевић Златка, који 
имају обавезу да узму учешћа у раду Комисије 
за одређивање радних мјеста-производних у ЗП 
РиТЕ Угљевик. Именовани су дужни и обавезни 
да у што краћем року извјесте Синдикални одбор. 

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧЦИ бр.860/20 од 28.10.2020.године

1. Синдикални одбор је са пуно пажње раз-
мотрио Нацрт Правилника о раду као општи 
акт којима ће се регулисати права и обавезе 
радника. Синдикални одбор ОДБИЈА прихвати-
ти Правилник о раду и инсистира на наставку 
преговора за потписивање Колективног Уговора 
Електропривреде Републике Српске.

2. Синдикални Одбор тражи од Управе Пре-
дузећа да не прихвати наметање Правилника о 
раду и тражи да Управа Предузећа и Синдикал-
ни одбор РиТЕ Угљевик потпишу споразум којим 
ће се дефинисати да се постојећи Колективни 
уговор ЕРС-а примјењује у пуном капацитету до 
потписивања новог Колективног уговора на ни-
воу Електропривреде Републике Српске.

3. Синдикални Одбор тражи од Одбора син-
диката Електропривреде Републике Српске да 
уколико не дође до потписивања Колективног 
уговора Електропривреде Републике Српске на 
нивоу ЕРС-а, да се иде у организовано испред 
зграде Матичног Предузећа у Требиње и да се 
са новоа Одбора Синдиката ЕРС-а сваки Синди-
кални одбор изјасни колико људи може доћи.

4. Синдикални Одбор тражи од Одбора син-
диката ЕРС-а да се хитно одржи конференција 
за штампу са циљем да се укаже на легитимне 
и оправдане захтјеве запослених у Електро-
привреди Републике Српске и како би радници 
и јавност били  упознати са дешавањима око Ко-
лективног уговора ЕРС-а.

5. Синдикални одбор тражи хитну сједницу 
Одбора синдиката ЕРС-а у року не дужем од 48 
сати.



14.  15.страна страна

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАКЉУЧАК бр.863/20 од 03.11.2020.године

Синдикални одбор је послије пажљиве ана-
лизе, (око новонастале ситуације) погоршања 
епидемиолошке ситуације у ЕРС-у, проширења 
броја обољелих од COVIDA, у свим  синдикал-
ним организацијама на нивоу ЕРС-а, усвојио 
мишљење да „ОКУПЉАЊЕ“ које је заказано 
испред Управне зграде М.П. ЕРС-а у Требињу 
05.11.2020.године у 12:00 часова,  „ОДГОДИ“ до 
даљњег.

Синдикални одбор још једном позива Упра-
ву З.П. РиТЕ Угљевик да НЕ УСВАЈА Правилник 
о раду, него да својим Захтјевом према Управи 
М.П.ЕРС-а, тражи наставак преговора до закљу-
чења Колективног уговора Електропривреде Ре-
публике Српске.

    РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ОДЛУКА бр.879/20 од 11.11.2020.године

Са рачуна Синдикалне организације упла-
тити на рачун Синдикалне организације ЈЗУ 
Дом Здравља Угљевик износ од 6376,50 КМ. 
Синдикална организација ЈЗУ Дом здравља 
Угљевик се обратила за помоћ бр.878/20. Због 
изузетно тешке епидемиолошке ситуације у 
Угљевику, и највећи број наших радника иде 

на прегледе у Дом здравља Угљевик, одлуче-
но је да се упути новчана помоћ Синдикал-
ној организацији ЈЗУ Дом здравља Угљевик 
за куповину монтажног контејнера који би 
био кориштен за потребе Covid амбуланте. 

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧЦИ бр.904/20 од 23.11.2020.године

1. Синдикални одбор у проширеном саста-
ву тражи од Управе Предузећа да не потписује 
Правилник о раду , који се намеће од Управе 
Матичног Предузећа , те инсистира да, Управа 
Предузећа по управљачкој линији  тражи да се 
Колективни уговор Електропривреде Републике 
Српске продужи у пуном капацитету.

2. Синдикални одбор у проширеном саставу 
упозорава Управу Предузећа да уколико усвоје 
Правилник о раду, Синдикат ће приступити ор-
ганизованој припреми ШТРАЈКА у нашем Преду-
зећу и тражићемо Ваше ОСТАВКЕ.

3. Синдикални одбор у проширеном саста-
ву је анализирао договор који је постигнут са 
Управом у Р.Ј. „Рудник“ 17.10.2020.године. Није 
испоштован договор, те писмено тражимо зашто 
није испоштован. Констатацију да нема новча-
них средстава не можемо да прихватимо, јер су 
локални избори и кампања све рекли на терену. 
Инсистирамо на испуњењу договореног. Са НО-
ВЕМБАРСКОМ платом тражимо да се испоштује 

договор. Уколико не испоштујете договор при-
ступићемо организованој обустави рада.

4. Синдикални одбор у проширеном саставу 
тражи од Управе Предузећа „ХИТАН“ састанак 
због изузетно наелектрисане атмосфере у Пре-
дузећу. Незадовољство кулминира. За сада кон-
тролишемо ситуацију.

РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ОДЛУКА бр.914/20 од 27.11.2020.године

Синдикални одбор је именовао Комисију за 
набавку рекламног материјала за Нову Годину 
и набавку пакетића за Нову Годину, организа-
цијом за дјецу наших радника.Чланови Коми-
сије: 1. Прелић Давор – предсједник                 2. 
Манојловић Велибор - члан 3. Текић Боривоје 
– члан. Задатак Комисије је да изврши одабир 
најквалитетније Понуде и организује дистрибу-
цију рекламног материјала, те подјелу пакетића 
за дјецу наших радника, посебно водећи рачуна 
око пандемије COVIDA 19 и прописаних мјера.

 РЕАЛИЗОВАНО

ЗАХТЈЕВ Служби за Кадровске и опште по-
слове, бр. 957/20 од 11.12.2020.год.

Синдикална организација РиТЕ Угље-
вик сваке године организује за Нову Годи-
ну подјелу пакетића за дјецу наших радника, 
те тражи да нам се достави списак дјеце на-
ших радника старости до 7 (седам) година.  

      РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК НАДЗОРНОМ ОДБОРУ РиТЕ 
УГЉЕВИК бр.973/20 од 16.12.2020.год.

Синдикални одбор више од три (3)  године тра-
жи да се обрачун плата усклади са законским 
актима.Синдикални одбор, послије пажљиве 
анализе Извјештаја Комисије око обрачуна пла-
та већ дужи временски период нема прави од-
говор како се обрачунава плата и  интервенција 
многих на терену од стране радника да им није 
добро обрачуната плата, и по ко зна који пут 
Синдикат је сугерисао и опет није ништа ураће-
но да се обрачуна плата по законској регулати-
ви.

Синдикални организација  РиТЕ Угљевик неће 
више да трпи нечије незнање и аљкавост те тра-

жи од Надзорног одбора да разрјеши дужности 
Извршног директора Економско-финансијског 
Сектора јер је он директно одговоран за обра-
чун и исплату плата у З.П. РиТЕ Угљевик. Наш 
Захтјев за разрјешење ћемо повући уколико се 
обрачун плата радницима уради по важећим за-
конским актима. 

  НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр.988/20 од 22.12.2020.године

Синдикални одбор је усвојио Одлуку да се 
Општинском удружењу пензионера Угљевик 
одобри новчана помоћ у износу од 3200,00 КМ 
(трихиљадедвијестотинемарака). Средства се 
уплаћују на име новчане помоћи за 32 пензи-
онисана радника, старија од 80 година,  РиТЕ 
Угљевик АД Угљевик. Општинско удружење пен-
зионера Угљевик ће накнадно доставити списак 
као доказ да су средства уручена што ће чинити 
саставни дио Одлуке.

РЕАЛИЗОВАНО

ЗАХТЈЕВ УПРАВИ ПРЕДУЗЕЋА бр.1017/20 од 
30.12.2020.године

Колегиј директора који је одржан путем видео 
линка дана 14.09.2020.године је својим Закључ-
ком бр.5 констатовао да постојећи Колективни 
уговор истиче крајем септембра 2020.године, 
те да се нису одржали преговори у вези закљу-
чења новог Колективног уговора са Синдика-
том. Преговори и дан данас трају.С обзиром да 
преговори са Синдикатом нису отпочели у За-
коном предвиђеном року, из разлога постојеће 
епидемиолошке ситуације, а узевши у обзир 
и чињеницу да је током пандемије и Влада РС 
продужила важење постојећих Колективних уго-
вора на период од три године, те предлажемо 
да се потпише споразум о продужењу Колек-
тивног уговора МХ“ЕРС“ бр.1.1/01-280-97/17 
од 13.09.2017.године на период до 01.04.2021.
године, до изналажења новог заједничког, ком-
промисног рјешења, односно Колективног уго-
вора.

   ДЈЕЛИМИЧНО РЕАЛИЗОВАНО
 

                                                   П Р Е Д С Ј Е Д Н И К    
                                      Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.






