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30 ГОДИНА ТЕ УГЉЕВИК
Издавач: Синдикални одбор Рудника и Термоелектране Угљевик     Број 17    Decembar 2015.године   

24. нoвeмбрa oвe гoдинe, нaшe 
прeдузeћe прoслaвилo je 

Крсну слaву Св. Стeфaнa Дeчaнскoг 
- Mрaтиндaн и 30 гoдинa успjeшнoг 
рaдa Teрмoeлeктрaнe Угљeвик.

Зa ту прилику снимљeн je 
рeклaмни филм o Руднику и 
тeрмoeлeктрaни Угљeвик и 
oбjaвљeнa књигa 30 гoдинa 
Teрмoeлeктрaнe Угљeвик.

Нa свeчaнoj aкaдeмиjи 
прирeђeнoj oвим пoвoдoм 
уручeнe су Злaтнe плaкeтe РиТЕ 
Угљевик министру индустриje, 
eнeргeтикe и рудaрствa Рeпубликe 
Српскe Пeтру Ђoкићу и дирeктoру 
“Eлeктрoприврeдe Рeпубликe Српскe” 
Брaнислaви Mилeкић.

Злaтнe плaкeтe дoдeљeнe су пoстхумнo 
бившим дирeктoримa РиTE Дрaги Toдoрoвићу 
и Ивaну Maркoвићу, кojи су прeминули oвe 
гoдинe. 

Нa свeчaнoсти су уручeнe и Срeбрнe плaкeтe 
РиTE Угљeвик и тo Друштву дoбрoвoљних 
дaвaлaцa крви “Рудaр” из Угљeвикa и Чeти 
зa спaсaвaњe Рудникa Угљeвик зa искaзaну 
хумaнoст тoкoм прoшлoгoдишњих пoплaвa у 
Рeпублици Српскoj.

Mинистaр Пeтaр Ђoкић сe 
зaхвaлиo нa дoдиjeљeнoм 
признaњу и укaзao нa знaчaj 
eнeргeтскoг сeктoрa зa 
приврeдни рaст и рaзвoj 
Рeпубликe Српскe нajaвивши 
нoвa улaгaњa у oблaсти 
eнeргeтикe Рeпубликe Српскe. Oн 
je рeкao дa je РиTE прaви примeр 
вeликих рeзултaтa и успjeхa кojи 
свojим друштвeнo-oдгoвoрним 
пoслoвaњeм дoпринoси рaзвojу 
лoкaлнe зajeдницe и циjeлe 
Рeпубликe Српскe.



2

 Гeнeрaлни дирeктoр “Eлeктрoприврeдe 
Рeпубликe Српскe” Брaнислaвa Mилeкић у 
oбрaћaњу присутнимa истaклa je дa je РиTE 
Угљeвик лидeр у прoизвoдњи eлeктричнe 
eнeргиje, aли и лидeр у БиХ у испуњaвaњу 
oбaвeзa нa зaштити живoтнe срeдинe. Oнa je 
изрaзилa увjeрeњe дa ћe зajeднo сa Влaдoм 
Рeпубликe Српскe бити прoнaђeнo рeшeњe 
зa вeлику инвeстициjу oдсумпoрaвaњa, a дa 
сe тимe нe угрoзи кoнкурeнтнoст прeдузeћa у 
прoизвoдњи eлeктричнe eнeргиje.

“Oтвaрaњe тржиштa 
eлeктричнe eнeргиje зaхтиjeвa 
oд нaс рaциoнaлизaциjу у свим 
сeктoримa, aли сигурнa сaм дa 
ћeмo сa рeсурсимa кoje имaмo 
бити успjeшни и у тoмe”, рeклa je 
Mилeкићeвa.

Дирeктoр РиTE Угљeвик Жикo 
Крунић je пoдсjeтиo присутнe дa 
трaдициja рудaрствa у oвoм крajу 
трaje 116 гoдинa, aли дa je истински 
рaзвoj вeзaн зa три дeцeниje рaдa 
Teрмoeлeктрaнe. Oн je нaглaсиo 
дa су пoслeдњих гoдинa знaтнa 
срeдствa инвeстирaнa у нoву 
oпрeму и нajaвиo инвeстирaњe 
у oдсумпoрaвaњe и зaмeну 
eлeктрoфилтeрa.

“Кao jaвнo прeдузeћe РиTE пуни буџeтe 
лoкaлнe зajeдницe и Рeпубликe, a дa би 
oпстaли у услoвим oтвoрeнoг тржиштa имaмo 
oбaвeзу мaксимaлнe рaциoнaлизaциje и штo 
бoљe пoгoнскe спрeмнoсти oбjeктa”, истaкao je 
директор Крунић.
У тoку aкaдeмиje прикaзaн je крaћи 

дoкумeнтaрни филм пoсвeћeн jубилejу 30 
гoдинa пoстojaњa Teрмoeлeктрaнe у кoмe je 
укрaткo прикaзaнo свe oнo штo je знaчajнo зa 
oвo прeдузeћe.

Нa свeчaнoсти присутнe je свojим прoгрaмoм 
зaбaвљao црквeни хoр “Teoдул” из Зaбрђa, кao 
и Oркeстaр хaрмoникa Oснoвнe шкoлe Aлeксa 
Шaнтић из Угљeвикa, кojи су прoслaвили нaш 
грaд ширoм свиjeтa, a њихoв нaступ je изaзвao 
вeликo oдушeвљeњe и oвaциje присутних.

Нaкoн свeчaнe aкaдeмиje, у нoвoм рeстoрaну 
Упрaвнe згрaдe oбaвљeнo je лoмљeњe Слaвскoг 
кoлaчa, a прoгрaм je нaстaвљeн слaвским 
ручкoм  и пригoдним музичким прoгрaмoм.
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АНАЛИЗА РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ АНАЛИЗА РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ 
ЗАКОНА О РАДУ РСЗАКОНА О РАДУ РС

РРадна верзија Закона о раду Републике адна верзија Закона о раду Републике 
Српске уводи институт приправности, Српске уводи институт приправности, 
у смислу да је радник приправан у смислу да је радник приправан 

одазвати се позиву послодавца за одазвати се позиву послодавца за 
обављање послова, али се приправност обављање послова, али се приправност 
не сматра радним временом, примијетила не сматра радним временом, примијетила 
је адвокатица Аља Ђукић из Адвокатске је адвокатица Аља Ђукић из Адвокатске 
фирме „Сајић“ у анализи коју преносимо.фирме „Сајић“ у анализи коју преносимо.

Република Српска кренула је у процедуру Република Српска кренула је у процедуру 
доношења новог Закона о раду. Иако на доношења новог Закона о раду. Иако на 
почетку стидљиво, сада се већ постоји почетку стидљиво, сада се већ постоји 
Радна верзија Закона о раду, коју ћемо у Радна верзија Закона о раду, коју ћемо у 
наставку анализирати. Социјални партнери наставку анализирати. Социјални партнери 
донекле очекују да ће основе бити исте као донекле очекују да ће основе бити исте као 
код недавно усвојеног закона у Федерацији код недавно усвојеног закона у Федерацији 
БиХ, а његово усвајање захтијева и ЕУ, али и БиХ, а његово усвајање захтијева и ЕУ, али и 
Међународни монетарни фонд (ММФ).Међународни монетарни фонд (ММФ).

Ограничено важење Ограничено важење 
колективних уговораколективних уговора

Прва разлика је уочљива већ на почетку, Прва разлика је уочљива већ на почетку, 
у смислу да нова законска рјешењау смислу да нова законска рјешења  

ограничавају важење колективних ограничавају важење колективних 
уговора на период од три године, док су уговора на период од три године, док су 
исти до сада неограничено трајали.исти до сада неограничено трајали.
Радна верзија Закона о раду остаје при Радна верзија Закона о раду остаје при 
ставу да уговор о раду на одређено вријеме ставу да уговор о раду на одређено вријеме 
не моће бити дужи од 24 мјесеца, иако је не моће бити дужи од 24 мјесеца, иако је 
се о томе дуго полемисало. Поред услова се о томе дуго полемисало. Поред услова 
већ предвиђених постојећим законом за већ предвиђених постојећим законом за 
продужење уговора на одређено вријеме, продужење уговора на одређено вријеме, 
додаје се и да се исти може продужити додаје се и да се исти може продужити 
на период  дужи од 24 мјесеца на период  дужи од 24 мјесеца са са 
незапосленим лицем коме до испуњења незапосленим лицем коме до испуњења 
права на старосну пензију недостаје права на старосну пензију недостаје 
до 5 година, у складу са прописима из до 5 година, у складу са прописима из 
пензијског и инвалидског осигурања.пензијског и инвалидског осигурања.
До измјена је дошло и у погледу непуног До измјена је дошло и у погледу непуног 
и пуног радног времена, које се новим и пуног радног времена, које се новим 
законом прецизније дефинише, те за законом прецизније дефинише, те за 
разлику од тренутног закона који не разлику од тренутног закона који не 
прецизира временски период трајања прецизира временски период трајања 
непуног радног времена, нови закон непуног радног времена, нови закон 
наводи да радни однос са непуним радним наводи да радни однос са непуним радним 
временом неможе износити мање од временом неможе износити мање од 
¼ пуног радног времена, док код пуног ¼ пуног радног времена, док код пуног 
радног времена остављена је могућност да радног времена остављена је могућност да 
се општим актом утврди и краће вријеме се општим актом утврди и краће вријеме 
од 40 часова седмично, али које не може од 40 часова седмично, али које не може 
износити мање од 36 часова.износити мање од 36 часова.

ПРИМЈЕДБЕ  И  СУГЕСТИЈЕ  НА
РАДНУ ВЕРЗИЈУ ЗАКОНА О РАДУ
Поштовани Синдикалци,
 Актуелно је на нашим просторима, један од најважнијих Закона на просторима Републике  
Српске, а то је „ЗАКОН О РАДУ.
 Ми смо добили радну верзију ЗАКОНА, прослиједили смо члановима Синдикалног одбора, 
Предсједнику Скупштине и Предсједнику Надзорног одбора.
Поставили смо на наш САЈТ, Радну верзију „ЗАКОНА О РАДУ“.
 Ангажовали смо нашег адвоката Војислава Драшковића, пратимо све САЈТОВЕ на којима се 
врши анализа ЗАКОНА О РАДУ.
 Синдикални одбор има своје састанке, на којима је разматрао материјале које добију од Одбора 
синдиката ЕРС-а, Главног одбора ЕНЕРГЕТИКЕ, Конфедерације синдиката Републике Српске.
 Са овим нашим листом Синдикалац, упознајемо своје чланство, са нашим предлозима и 
сугестијама.
 Синдикалци Вас, молимо, да нам дате предлоге и сугестије, како би могли да проследимо на 
одређене адресе.
       П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
      Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.
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Нејасан дисциплински Нејасан дисциплински 
поступакпоступак

Остаје нејасно питање вађења Остаје нејасно питање вађења 
дисциплинског поступкадисциплинског поступка, јер Закон , јер Закон 
прописује да је послодавац дужан да у прописује да је послодавац дужан да у 
обавјештење наведе основ за давање обавјештење наведе основ за давање 
отказа, чињенице, и доказе који указују отказа, чињенице, и доказе који указују 
да се стекли услови за давање отказа, те да се стекли услови за давање отказа, те 
да неизјашњавање уредно обавјештеног да неизјашњавање уредно обавјештеног 
радника није сметња за даље вођење радника није сметња за даље вођење 
поступка, притом не прецизирајући о поступка, притом не прецизирајући о 
каквом поступку се ради.каквом поступку се ради.
Област годишњих и дневних одмора је Област годишњих и дневних одмора је 
претрпјела измене у виду да радник у свакој претрпјела измене у виду да радник у свакој 
календарској години има право на стартних календарској години има право на стартних 
20 радних дана20 радних дана, те да се годишњи одмор , те да се годишњи одмор 
увећава за један дан сваке увећава за један дан сваке четири годинечетири године, , 
док радник који први пут заснива радни док радник који први пут заснива радни 
однос, те нема шест мјесеци непрекидног однос, те нема шест мјесеци непрекидног 
односа, или није стекао право на годишњи односа, или није стекао право на годишњи 
одмор због прекида рада умјесто једног, одмор због прекида рада умјесто једног, 
сада има право на два дана одмора за сада има право на два дана одмора за 
сваких мјесец дана у календарској години.сваких мјесец дана у календарској години.
Новим Законом би био уведен и Новим Законом би био уведен и институт институт 
приправностиприправности, у смислу да се радним , у смислу да се радним 
временом не сматра вријеме у којем је временом не сматра вријеме у којем је 
радник приправан одазвати се позиву радник приправан одазвати се позиву 
послодавца за обављање послова, ако се послодавца за обављање послова, ако се 
укаже таква потреба, при чему се радник укаже таква потреба, при чему се радник 
не налази на мјесту гдје се његови послови не налази на мјесту гдје се његови послови 
обављају, нити на другом мјесту које је обављају, нити на другом мјесту које је 
одредио послодавац. Дакле, приправност одредио послодавац. Дакле, приправност 
се не сматра радним временом према се не сматра радним временом према 
новом Закону о раду. Вријеме приправности новом Закону о раду. Вријеме приправности 
и висина накнаде за њу може се (и треба) и висина накнаде за њу може се (и треба) 
уредити уговором о раду или колективним уредити уговором о раду или колективним 
уговором.уговором.

Скраћен рок за тужбу радникаСкраћен рок за тужбу радника

У оквиру области У оквиру области Заштите права радникаЗаштите права радника  
уводи се новина да радник који сматра да уводи се новина да радник који сматра да 
му послодавац повриједио право из радног му послодавац повриједио право из радног 
односа сада може да поднесе приједлог за односа сада може да поднесе приједлог за 
мирно рјашавање радног спора надлежном мирно рјашавање радног спора надлежном 
органу, а у року од 30 дана од дана сазнања органу, а у року од 30 дана од дана сазнања 
за повреду, односно 3 мјесеца од учињене за повреду, односно 3 мјесеца од учињене 
повреде, док у дијелу који се односи на повреде, док у дијелу који се односи на 

тужбу за заштиту права скраћен је рок тужбу за заштиту права скраћен је рок 
за подношење исте и сада износи за подношење исте и сада износи шест шест 
мјесецимјесеци од дана сазнања или дана учињене  од дана сазнања или дана учињене 
повреде.повреде.
Подношење тужбе од стране радника Подношење тужбе од стране радника 
запослених у органима и организацијама запослених у органима и организацијама 
републичке и локалне управе, јавним републичке и локалне управе, јавним 
предузећима, установама, службама и предузећима, установама, службама и 
институцијама правосуђа је у овом нацрту институцијама правосуђа је у овом нацрту 
закона условљено претходним покушајем закона условљено претходним покушајем 
рјешења спора у поступку мирног рјешења спора у поступку мирног 
рјешавања спора. Значи, да би радници у рјешавања спора. Значи, да би радници у 
горе наведеним установама искористили горе наведеним установама искористили 
право да тужбом штите своја права, прво право да тужбом штите своја права, прво 
морају поднијети приједлог за мирно морају поднијети приједлог за мирно 
рјешавање радног спора надлежном рјешавање радног спора надлежном 
органу, па тек по безуспјешном окончању органу, па тек по безуспјешном окончању 
истог могу поднијети тужбу надлежном истог могу поднијети тужбу надлежном 
суду.суду.
Садашњи Закон имплементира одредбе Садашњи Закон имплементира одредбе 
општег колективног уговора, те садржи општег колективног уговора, те садржи 
одредбе које се тичу најниже плате, начина одредбе које се тичу најниже плате, начина 
одређивања исте, те предвиђа да се најнижа одређивања исте, те предвиђа да се најнижа 
плата, коју су до сада одређивали учесници плата, коју су до сада одређивали учесници 
колективног уговора, односно социјални колективног уговора, односно социјални 
партнери, утврђује Влада Републике Српске партнери, утврђује Влада Републике Српске 
на приједлог Економског-социјалног на приједлог Економског-социјалног 
савјета, те да иста не може бити мања савјета, те да иста не може бити мања 
од 50% од просјечне плате исплаћене у од 50% од просјечне плате исплаћене у 
Републици Српској. Овим се донекле сматра Републици Српској. Овим се донекле сматра 
да би искључивање социјалних партнера да би искључивање социјалних партнера 
из области одређивања најниже плате из области одређивања најниже плате 
кочило развој колективног преговарања и кочило развој колективног преговарања и 
социјалног дијалога.социјалног дијалога.
Област Област Престанак радног односаПрестанак радног односа трпи  трпи 
промјене у вези са престанком уговора о промјене у вези са престанком уговора о 
раду, тако што је смањен потребан стаж раду, тако што је смањен потребан стаж 
осигурања, те радни однос престаје са осигурања, те радни однос престаје са 
навршених 65 година живота и 15 године навршених 65 година живота и 15 године 
стажа осигурања.стажа осигурања.

Отказ и за анекс уговораОтказ и за анекс уговора

За разлику од важећег закона који За разлику од важећег закона који 
послодавцима оставља четири ситуације у послодавцима оставља четири ситуације у 
којима раднику могу дати отказ уговора о којима раднику могу дати отказ уговора о 
раду, новим рјешењем је то уређено много раду, новим рјешењем је то уређено много 
прецизније и опширнији. Чланом којим се прецизније и опширнији. Чланом којим се 
прецизирају разлози за отказ наводе се и прецизирају разлози за отказ наводе се и 
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да послодавац може раднику да понуди да послодавац може раднику да понуди 
анекс уговора у случајевима који су ближе анекс уговора у случајевима који су ближе 
одређени законом (члан 170. став 1 тачка одређени законом (члан 170. став 1 тачка 
а-г), а уколико радник одбије закључење а-г), а уколико радник одбије закључење 
анекса уговора послодавац може да анекса уговора послодавац може да 
откаже уговор о раду. Радник задржава откаже уговор о раду. Радник задржава 
право да пред надлежним судом оспорава право да пред надлежним судом оспорава 
законитост закљученог анекса уговора у законитост закљученог анекса уговора у 
року од 6 мјесеци.року од 6 мјесеци.

Одузето је на важности код Заштите Одузето је на важности код Заштите 
болесних и инвалидних радникаболесних и инвалидних радника, на , на 
начин што сада уколико престане потреба начин што сада уколико престане потреба 
за обављањем послова послодавац му је за обављањем послова послодавац му је 
дужан понудити уговор о раду за обављање дужан понудити уговор о раду за обављање 
других одговарајућих послова, а уколико других одговарајућих послова, а уколико 
то није могуће или радник исто одбије то није могуће или радник исто одбије 
послодавац му може дати отказ.послодавац му може дати отказ.

Значајно су пооштрене новчане казне Значајно су пооштрене новчане казне 
за прекршај послодавца, што се сматра за прекршај послодавца, што се сматра 
побољшањем обезбјеђивања заштите побољшањем обезбјеђивања заштите 
радника.радника.

АДВОКАТ, Војислав ДрашковићАДВОКАТ, Војислав Драшковић

Нови Закон о раду РС у суштини мијења Нови Закон о раду РС у суштини мијења 
досадашњу регулативу радних односа и досадашњу регулативу радних односа и 
права радника у односу на послодавце. права радника у односу на послодавце. 
Обзиром да је још увијек у току поступак Обзиром да је још увијек у току поступак 
доношења Закона, мислим да је у интересу доношења Закона, мислим да је у интересу 
радника да активно учествују у том поступку, радника да активно учествују у том поступку, 
да битна права радника обавезно уграде у да битна права радника обавезно уграде у 
текст Закона, и да ништа битно не пропусте текст Закона, и да ништа битно не пропусте 
у „Колективном уговору“. Ово из разлога у „Колективном уговору“. Ово из разлога 
који се односе на важење колективног који се односе на важење колективног 
уговора, начин продужења важности истог уговора, начин продужења важности истог 
и чињеницу да се ради о уговору за чије је и чињеницу да се ради о уговору за чије је 
закључивање потребна сагласна воља обје закључивање потребна сагласна воља обје 
стране.стране.
Такођер је потребно обратити пажљу на Такођер је потребно обратити пажљу на 
регулисање судске заштите права радника регулисање судске заштите права радника 
и покушати избјећи „преклузију“, односно и покушати избјећи „преклузију“, односно 
губитак права, што имате по садашњем губитак права, што имате по садашњем 
Закону.Закону.

ПРИМЈЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ НА ПРИМЈЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ НА 
РАДНИ ТЕКСТ ЗАКОНА О РАДУРАДНИ ТЕКСТ ЗАКОНА О РАДУ

Генерална напоменаГенерална напомена::
Сваки члан који у радној везији спомиње да Сваки члан који у радној везији спомиње да 
радник има право, замјењује се са ријечима радник има право, замјењује се са ријечима 
остварује право.остварује право.

Члан 1. тачка 4.Члан 1. тачка 4.
Бришу се све ријечи иза зареза.Бришу се све ријечи иза зареза.

Члан 1. Члан 1. 
додаје се нови став 5 који гласи:додаје се нови став 5 који гласи:
„У сложеним предузећима, генерални „У сложеним предузећима, генерални 
директор или лице овлаштено за директор или лице овлаштено за 
заступање закључује колективни уговор са заступање закључује колективни уговор са 
синдикатом“.синдикатом“.

Члан 3. мијења се и гласи:Члан 3. мијења се и гласи:
„Колективним уговором код послодавца, „Колективним уговором код послодавца, 
у складу са законом, уређују се права, у складу са законом, уређују се права, 
обавезе и одговорности из радног односа обавезе и одговорности из радног односа 
и међусобни односи учесника колективног и међусобни односи учесника колективног 
уговора.уговора.

Правилником о раду, односно уговором о Правилником о раду, односно уговором о 
раду, у складу са законом, уређују се права, раду, у складу са законом, уређују се права, 
обавезе и одговорности из радног односа:обавезе и одговорности из радног односа:

1. ако код послодавца није основан 1. ако код послодавца није основан 
синдикат или ниједан синдикат не синдикат или ниједан синдикат не 
испуњава услове репрезентативности или испуњава услове репрезентативности или 
није закључен споразум о удруживању у није закључен споразум о удруживању у 
складу са овим законом;складу са овим законом;

2. ако ниједан учесник колективног 2. ако ниједан учесник колективног 
уговора не покрене иницијативу за почетак уговора не покрене иницијативу за почетак 
преговора ради закључивања колективног преговора ради закључивања колективног 
уговора;уговора;

3. ако учесници колективног уговора 3. ако учесници колективног уговора 
не постигну сагласност за закључивање не постигну сагласност за закључивање 
колективног уговора у року од 60 дана од колективног уговора у року од 60 дана од 
дана започињања преговора;дана започињања преговора;

4. ако синдикат, у року од 15 дана од дана 4. ако синдикат, у року од 15 дана од дана 
достављања позива за почетак преговора достављања позива за почетак преговора 
за закључивање колективног уговора, не за закључивање колективног уговора, не 
прихвати иницијативу послодавца.прихвати иницијативу послодавца.
У случају из става 2. тачка 3) овог члана У случају из става 2. тачка 3) овог члана 
учесници колективног уговора дужни су да учесници колективног уговора дужни су да 
наставе преговоре у доброј вери.наставе преговоре у доброј вери.
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У случају из става 2. тачка 3) овог члана, У случају из става 2. тачка 3) овог члана, 
послодавац је дужан да правилник о раду послодавац је дужан да правилник о раду 
достави репрезентативном синдикату достави репрезентативном синдикату 
у року од седам дана од дана његовог у року од седам дана од дана његовог 
ступања на снагу.ступања на снагу.
Послодавац који не прихвати иницијативу Послодавац који не прихвати иницијативу 
репрезентативног синдиката за приступање репрезентативног синдиката за приступање 
преговорима за закључење колективног преговорима за закључење колективног 
уговора, не може правилником о раду да уговора, не може правилником о раду да 
уреди права и обавезе из радног односа.уреди права и обавезе из радног односа.
Правилник о раду доноси надлежни орган Правилник о раду доноси надлежни орган 
код послодавца, утврђен законом, односно код послодавца, утврђен законом, односно 
оснивачким или другим општим актом оснивачким или другим општим актом 
послодавца, а код послодавца који нема послодавца, а код послодавца који нема 
својство правног лица доноси овлашћено својство правног лица доноси овлашћено 
лице у складу са законом.лице у складу са законом.
Правилник о раду јавног предузећа и Правилник о раду јавног предузећа и 
друштва капитала чији је оснивач Република друштва капитала чији је оснивач Република 
или јединица локалне самоуправе (у даљем или јединица локалне самоуправе (у даљем 
тексту: јавно предузеће) и друштва капитала тексту: јавно предузеће) и друштва капитала 
чији је оснивач јавно предузеће, доноси се чији је оснивач јавно предузеће, доноси се 
уз претходну сагласност оснивача.уз претходну сагласност оснивача.
Правилник о раду престаје да важи даном Правилник о раду престаје да важи даном 
ступања на снагу колективног уговора из ступања на снагу колективног уговора из 
става 1. овог члана.“става 1. овог члана.“

Члан 7.  став 1.Члан 7.  став 1.
Иза ријечи „општи“, додају се ријечи Иза ријечи „општи“, додају се ријечи 
„грански колективни уговор“.„грански колективни уговор“.

Напомена: потребно је да се направи Напомена: потребно је да се направи 
колективни уговор за привреду Републике колективни уговор за привреду Републике 
Српске, јер су права буџетских радника Српске, јер су права буџетских радника 
регулисана Законом о платама.регулисана Законом о платама.

Члан 8.  став 4.Члан 8.  став 4.
Иза ријечи „послодавца“ додају се ријечи Иза ријечи „послодавца“ додају се ријечи 
„уписан у радну књижицу.“„уписан у радну књижицу.“

Члан 15.  став 3.Члан 15.  став 3.
„Иза ријечи „два“ додаје се ријеч „мјесеца“.„Иза ријечи „два“ додаје се ријеч „мјесеца“.

Члан 33.  став 1.Члан 33.  став 1.
Бројка 40, замјењује се бројком 39.Бројка 40, замјењује се бројком 39.

Члан 35.  став 4.Члан 35.  став 4.
„Иза ријечи „у уговору о раду“, бришу се „Иза ријечи „у уговору о раду“, бришу се 
ријечи „могу се“, а додаје се ријеч „морају“.ријечи „могу се“, а додаје се ријеч „морају“.

Члан 44.  став 2.Члан 44.  став 2.

Ријеч „од“ се брише и ставља се ријеч „код“.Ријеч „од“ се брише и ставља се ријеч „код“.

Члан 63. мијења се и гласи:Члан 63. мијења се и гласи:
„За вријеме прековременог рада раднику „За вријеме прековременог рада раднику 
се увећава плата, у складу са колективним се увећава плата, у складу са колективним 
уговором, правилником о раду и уговором уговором, правилником о раду и уговором 
о раду.о раду.
Увећање плате за вријеме прековременог Увећање плате за вријеме прековременог 
рада не може износити мање од 30% у рада не може износити мање од 30% у 
односу на плату за исти број часова рада у односу на плату за исти број часова рада у 
редовном радном времену.“редовном радном времену.“

У члану 69. став 1.У члану 69. став 1. додаје се нова реченица: додаје се нова реченица:
„Ако израђени сати износе преко 40 „Ако израђени сати износе преко 40 
часова седмично, биће обрачунати као часова седмично, биће обрачунати као 
прековремени сати.“прековремени сати.“

Члан 80.  став 4.Члан 80.  став 4.
Умјесто бројки 60., стављају се бројке 40.Умјесто бројки 60., стављају се бројке 40.

Члан 87.  став 2 и 3.Члан 87.  став 2 и 3.
„Иза ријечи „општим актом“, додају се „Иза ријечи „општим актом“, додају се 
ријечи „колективним уговором.“ријечи „колективним уговором.“

Члан 89.    став 2.Члан 89.    став 2.
Брише се.Брише се.

    став 6.став 6.
Иза ријечи „сестре“ ставља се тачка, а ријечи Иза ријечи „сестре“ ставља се тачка, а ријечи 
„ако живе у породичном домаћинству“ се „ако живе у породичном домаћинству“ се 
бришу.бришу.

Члан 91.  став 2.Члан 91.  став 2.
Умјесто тачке, ставља се зарез и додају се Умјесто тачке, ставља се зарез и додају се 
ријечи „заједно са порезима и доприносима ријечи „заједно са порезима и доприносима 
на пуни износ плате“.на пуни износ плате“.

Члан 92.  став 1.Члан 92.  став 1.
Умјесто ријечи „уколико посебним законом Умјесто ријечи „уколико посебним законом 
није друкчије одређено“ стављају се ријечи није друкчије одређено“ стављају се ријечи 
„уколико колективним уговором није „уколико колективним уговором није 
друкчије одређено.“друкчије одређено.“

Члан 94.Члан 94.
Иза ријечи „општине“ додаје се ријеч Иза ријечи „општине“ додаје се ријеч 
„синдиката“.„синдиката“.

Члан 99.  став 2.Члан 99.  став 2.
Бришу се ријечи „а према потреби“.Бришу се ријечи „а према потреби“.
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Члан 120.  став 1. и 6.Члан 120.  став 1. и 6.
 Бришу се ријечи „општи акти“ и стављају се  Бришу се ријечи „општи акти“ и стављају се 
ријечи „колективним уговором и уговором ријечи „колективним уговором и уговором 
о раду“.о раду“.

Члан 121.Члан 121.
Бришу се ријечи „општи акти“ и стављају се Бришу се ријечи „општи акти“ и стављају се 
ријечи „колективним уговором и уговором ријечи „колективним уговором и уговором 
о раду“.о раду“.
Напомена: Потребно је дефинисати Напомена: Потребно је дефинисати 
основну плату.основну плату.

Члан 124.    Став 1.Члан 124.    Став 1.
Умјесто бројке 0,3 ставља се бројка 0,5.Умјесто бројке 0,3 ставља се бројка 0,5.
Напомена: потребно је уградити формула Напомена: потребно је уградити формула 
рачуна како се обрачунава рад за вријеме рачуна како се обрачунава рад за вријеме 
државних празника.државних празника.

    Став 2.Став 2.
Ријечи „општим актом“ се бришу, а стављају Ријечи „општим актом“ се бришу, а стављају 
се „колективним уговором“.се „колективним уговором“.

    Став 3.Став 3.
Ријечи“могу се утврдити“ се бришу и Ријечи“могу се утврдити“ се бришу и 
стављају се ријечи „утврђују се.“стављају се ријечи „утврђују се.“

Члан 126.  став 1.Члан 126.  став 1.
Испред ријечи „плата“ додаје се ријеч Испред ријечи „плата“ додаје се ријеч 
„бруто“. Обрачун плата врши се на основу „бруто“. Обрачун плата врши се на основу 
радног сата.радног сата.
Ријечи „општим актом“ се бришу, а стављају Ријечи „општим актом“ се бришу, а стављају 
се „колективним уговором“.се „колективним уговором“.
Послодавац може радницима исплатити Послодавац може радницима исплатити 
тринаесту плату.тринаесту плату.

Члан 127.Члан 127.
Напомена: потребно је дефинисати најнижу Напомена: потребно је дефинисати најнижу 
платуплату

Члан 128.Члан 128.
Бришу се ријечи „просјечне остварене Бришу се ријечи „просјечне остварене 
резултате“.резултате“.

Члан 133. став 1.  под  в9.Члан 133. став 1.  под  в9.
Послије ријечи „тешке инвалидности“ Послије ријечи „тешке инвалидности“ 
умјесто „и“ треба да стоји „или“.умјесто „и“ треба да стоји „или“.

Члан 136. у вези са чланом 140 и 141. који Члан 136. у вези са чланом 140 и 141. који 
се требају ускладитисе требају ускладити

Напомена:  Напомена:  
У члану 136. У члану 136. стоји да „Послодавац не стоји да „Послодавац не 
може, без пристанка радника или без може, без пристанка радника или без 
правоснажне одлуке надлежног суда, своје правоснажне одлуке надлежног суда, своје 
или туђе потраживање према раднику или туђе потраживање према раднику 
наплатити обустављањем од плате или наплатити обустављањем од плате или 
накнаде плате“. накнаде плате“. 

У члану 140-141. У члану 140-141.  код „Повреде радних  код „Повреде радних 
обавеза и радне дисциплине“, као и члану обавеза и радне дисциплине“, као и члану 
142-145. „Накнада материјалне штете“ 142-145. „Накнада материјалне штете“ 
послодавац може, између осталог, изрећи послодавац може, између осталог, изрећи 
мјеру „новчана казна“, односно „накнадити мјеру „новчана казна“, односно „накнадити 
материјалну штету“, коју му је радник нанио материјалну штету“, коју му је радник нанио 
и то одбити раднику од плате без његовог и то одбити раднику од плате без његовог 
пристанка.пристанка.

Члан 138.Члан 138.
Напомена: Потребно је прецизирати теже Напомена: Потребно је прецизирати теже 
повреде радне обавезе.повреде радне обавезе.

Члан 139.Члан 139.
Напомена: Потребно је прецизирати лакше Напомена: Потребно је прецизирати лакше 
обавезеобавезе

Члан 141.Члан 141.
Умјесто бројки 20%, ставља се „до 10%2.Умјесто бројки 20%, ставља се „до 10%2.

Члан 157.  тачка б.Члан 157.  тачка б.
Брише се.Брише се.

Члан 162.  тачка г.Члан 162.  тачка г.
Иза ријечи „вишка радника“ додају се Иза ријечи „вишка радника“ додају се 
ријечи као „што су: радни доприноси, ријечи као „што су: радни доприноси, 
потребна квалификација за радно мјесто, потребна квалификација за радно мјесто, 
систем отпуштања радника по принципу систем отпуштања радника по принципу 
„први задњи“, као и социјални статус сваког „први задњи“, као и социјални статус сваког 
радника“.радника“.

Члан 163.  став 3.Члан 163.  став 3.
Иза ријечи „обавијести“, додају се ријечи Иза ријечи „обавијести“, додају се ријечи 
„уз образложење“.„уз образложење“.

Члан 165.  став 2.Члан 165.  став 2.
Иза ријечи „плате радника“ додају се ријечи Иза ријечи „плате радника“ додају се ријечи 
„или просјечне плате послодавца, зависно „или просјечне плате послодавца, зависно 
шта је за радника повољније“.шта је за радника повољније“.
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Члан 166.Члан 166.
Додаје се став 2. који гласи:Додаје се став 2. који гласи: „Ако  „Ако 
послодавац у року од једне године од послодавац у року од једне године од 
дана престанка радног односа из члана дана престанка радног односа из члана 
160. овог закона, намјерава да запосли 160. овог закона, намјерава да запосли 
одређени број радника са истим стручним одређени број радника са истим стручним 
квалификацијама које имају радници квалификацијама које имају радници 
којима је престао радни однос, дужан је да, којима је престао радни однос, дужан је да, 
прије заснивања радног односа са другим прије заснивања радног односа са другим 
лицима понуди запослење радницима лицима понуди запослење радницима 
којима је отказао уговор о раду.“којима је отказао уговор о раду.“

Члан 175.Члан 175.
Иза тачке б) ставља се нова тачка „стицањем Иза тачке б) ставља се нова тачка „стицањем 
права на пуну пензију“.права на пуну пензију“.

Члан 179. Став 1. под а)Члан 179. Став 1. под а)

Напомена: Потребно је прецизирати на Напомена: Потребно је прецизирати на 
који начин се утврђују резултати рада, који начин се утврђују резултати рада, 
ко их утврђује и одлучује о томе.ко их утврђује и одлучује о томе.

  Став 1. под в)  Став 1. под в)
Иза ријечи „други посао“ додају се ријечи Иза ријечи „други посао“ додају се ријечи 
уз „отпремнину“.уз „отпремнину“.

      Став 3. под бСтав 3. под б
Послије ријечи „привременој спријечености Послије ријечи „привременој спријечености 
за рад“ умјесто „у смислу 120. овог закона“ за рад“ умјесто „у смислу 120. овог закона“ 
стављају се ријечи „у смислу члана 119. стављају се ријечи „у смислу члана 119. 
овог закона“.овог закона“.

Члан 179.  став 5.Члан 179.  став 5.
Брише сеБрише се

Члан 182.  став 2.Члан 182.  став 2.
Након ријечи „мишљења синдиката“, Након ријечи „мишљења синдиката“, 
додају се ријечи „уз писано образложење“.додају се ријечи „уз писано образложење“.

Члан 194.  став 2.Члан 194.  став 2.
Бришу се ријечи „општи акти“ и стављају се Бришу се ријечи „општи акти“ и стављају се 
ријечи „колективним уговором и уговором ријечи „колективним уговором и уговором 
о раду“.о раду“.
Иза ријечи „мјесечне плате радника“, додају Иза ријечи „мјесечне плате радника“, додају 
се ријечи „или просјечне плате послодавца, се ријечи „или просјечне плате послодавца, 
зависно шта је за радника повољније“.зависно шта је за радника повољније“.

Члан 195. Став 1.Члан 195. Став 1.
Ријеч „највише“ испред броја 12 се брише.Ријеч „највише“ испред броја 12 се брише.

    Став 2.Став 2.
Ријеч „највише“ испред броја 18 се брише.Ријеч „највише“ испред броја 18 се брише.
    Став 4.Став 4.
Иза ријечи „утврђује се“ стоје ријечи „плате Иза ријечи „утврђује се“ стоје ријечи „плате 
и накнаде до окончања судског спора, као и накнаде до окончања судског спора, као 
и накнада штете из сава 1. и 2. од дана и накнада штете из сава 1. и 2. од дана 
подношења тужбе до окончања спора подношења тужбе до окончања спора 
умјесто ријечи „датум престанка радног умјесто ријечи „датум престанка радног 
односа“.односа“.

Члан 197.Члан 197.
Брише сеБрише се

Члан 214.Члан 214.
Иза става 1. додаје се нови став 2. који Иза става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи: „Предсједник синдиката у друштву гласи: „Предсједник синдиката у друштву 
има право на накнаду за свој рад.“има право на накнаду за свој рад.“

Члан 216.Члан 216.
Иза ријечи „плате“ додати ријечи „на основу Иза ријечи „плате“ додати ријечи „на основу 
одлуке надлежног органа синдиката.“одлуке надлежног органа синдиката.“

Члан 219. Став 1.Члан 219. Став 1.
Умјесто броја 20 стоји број 10.Умјесто броја 20 стоји број 10.

    Став 2.Став 2.
Умјесто број 20 стоји број 5.Умјесто број 20 стоји број 5.

Члан 247.Члан 247.
Брише сеБрише се

Члан 252.Члан 252.
Умјесто броја 60 дана, стоје ријечи „једна Умјесто броја 60 дана, стоје ријечи „једна 
година“.година“.

Члан 253.Члан 253.
Умјесто броја 60 дана, стоје ријечи „једна Умјесто броја 60 дана, стоје ријечи „једна 
година“.година“.

Члан 269.Члан 269.
Умјесто броја 6 стоји број 12.Умјесто броја 6 стоји број 12.

Иза става 1. додаје се нови став 2. који Иза става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи: „Ако се не постигне договор учесника гласи: „Ако се не постигне договор учесника 
у закључивању колективног уговора, у закључивању колективног уговора, 
Министар ће прописати све Одредбе које су Министар ће прописати све Одредбе које су 
се требале регулисати општим колективним се требале регулисати општим колективним 
уговором.уговором.““
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СКРАЋЕНА АНАЛИЗА РАДНОГ СКРАЋЕНА АНАЛИЗА РАДНОГ 
ТЕКСТА ЗАКОНА О РАДУТЕКСТА ЗАКОНА О РАДУ

(преузето са сајта Савеза синдиката (преузето са сајта Савеза синдиката 
Републике Српске)Републике Српске)

Радни текст Закона о раду концептуално Радни текст Закона о раду концептуално 
је урађен на начин да се даје предност је урађен на начин да се даје предност 
колектином преговарању, али тако да се оно колектином преговарању, али тако да се оно 
никад неће остварити, јер ће, искључиво никад неће остварити, јер ће, искључиво 
зависити од воље послодавца.зависити од воље послодавца.
Влада Републике Српске се повукла Влада Републике Српске се повукла 
из социјалног дијалога и колективног из социјалног дијалога и колективног 
преговарања.преговарања.
Радно мјесто постаје потпуно флексибилно, Радно мјесто постаје потпуно флексибилно, 
самим тим несигурно. Уговор о раду на самим тим несигурно. Уговор о раду на 
одређено вријеме постаје модел заснивања одређено вријеме постаје модел заснивања 
радног односа.радног односа.
Запошљавање младих неће бити могуће, Запошљавање младих неће бити могуће, 
јер дужина рада не зависи од радног јер дужина рада не зависи од радног 
стажа, него од година живота. Чак и да стажа, него од година живота. Чак и да 
није овако концептуално постављен радни није овако концептуално постављен радни 
текст Закона, амандманским дјеловањем текст Закона, амандманским дјеловањем 
у Скупштини може бити промијењен, у Скупштини може бити промијењен, 
имајући у виду чињеницу да већину имајући у виду чињеницу да већину 
народних посланика чине послодавци или народних посланика чине послодавци или 
директори предузећа и установа.директори предузећа и установа.

* У истој равни су колективни уговори и * У истој равни су колективни уговори и 
правилник о раду, како у радном правилник о раду, како у радном 
   тексту стоји, ОПШТИ АКТ.   тексту стоји, ОПШТИ АКТ.

* Предвиђена је могућност да се закључи * Предвиђена је могућност да се закључи 
колективни уговор, али је истовремено дата колективни уговор, али је истовремено дата 
велика слобода послодавцу да, уколико се велика слобода послодавцу да, уколико се 
не закључи колективни уговор, на шта се не закључи колективни уговор, на шта се 
нико не може натјерати, својим актом – нико не може натјерати, својим актом – 
Правилником о раду, самостално уређују Правилником о раду, самостално уређују 
сва права и обавезе из радног односа.сва права и обавезе из радног односа.
* У принципу су у потпуности изједначене * У принципу су у потпуности изједначене 
могућности за закључивање уговора о раду могућности за закључивање уговора о раду 
на одређено или неодређено вријеме.на одређено или неодређено вријеме.

* Не постоје ограничења у броју закључених * Не постоје ограничења у броју закључених 
уговора о раду на одређено вријеме, тако уговора о раду на одређено вријеме, тако 
да уговор о раду на неодређено вријеме, да уговор о раду на неодређено вријеме, 
који се у правилу закључује, губи сваки који се у правилу закључује, губи сваки 
смисао.смисао.

* Увођење појма ПРИПРАВНОСТ, без * Увођење појма ПРИПРАВНОСТ, без 
накнаденакнаде

* ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД – повећава – дневно * ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД – повећава – дневно 
са три на четири часа, те на годишњем са три на четири часа, те на годишњем 
нивоу са 150 на 180 часова.нивоу са 150 на 180 часова.

* ГОДИШЊИ ОДМОР је минимално 20 * ГОДИШЊИ ОДМОР је минимално 20 
радних дана.радних дана.

* Годишњи одмор увећава се један дан * Годишњи одмор увећава се један дан 
за сваке навршене четири године радног за сваке навршене четири године радног 
стажа, умјесто за сваке три године, како је стажа, умјесто за сваке три године, како је 
у важећем закону.у важећем закону.

* За поједине категорије радника радника * За поједине категорије радника радника 
годишњи одмор ће бити умањен (радници годишњи одмор ће бити умањен (радници 
са дужим радним стажом).са дужим радним стажом).

* Увођење института „ЧЕКАЊА“ због * Увођење института „ЧЕКАЊА“ због 
смањеног обима посла са правом 50% смањеног обима посла са правом 50% 
накнаде плате радника.накнаде плате радника.

* Породиљско одсуство прелази у бруто * Породиљско одсуство прелази у бруто 
износу на терет Фонда дјечије заштите.износу на терет Фонда дјечије заштите.

* Приликом утврђивања висине надокнаде * Приликом утврђивања висине надокнаде 
за породиљско одсуство узима се просјек за породиљско одсуство узима се просјек 
задњих 12 плата раднице, умјесто задњих 12 плата раднице, умјесто 
досадашње три плате.досадашње три плате.

* Отпуштање радника са преосталом * Отпуштање радника са преосталом 
радном способношћу, уколико послодавац радном способношћу, уколико послодавац 
не може обезбиједити одговарајуће радно не може обезбиједити одговарајуће радно 
мјесто.мјесто.

* Потпуно нови, нејасан и недоречен начин * Потпуно нови, нејасан и недоречен начин 
утврђивања плате.утврђивања плате.

* Није дефинисан појам основне плате и * Није дефинисан појам основне плате и 
раднога учинка.раднога учинка.
* Потпуна слобода послодавца је да * Потпуна слобода послодавца је да 
самостално утврђује висину плате.самостално утврђује висину плате.
* Смањена је надокнада по основу минулог * Смањена је надокнада по основу минулог 
рада.рада.

* Могућност Владе РС да утврђује цијену * Могућност Владе РС да утврђује цијену 
рада, а друга примања по основу рада рада, а друга примања по основу рада 
и помоћи раднику су само текстативно и помоћи раднику су само текстативно 
наведена, без утврђивања минималног наведена, без утврђивања минималног 
износа.износа.

* Нема ограничења оптерећења плате.* Нема ограничења оптерећења плате.



10

* Уопште прописивање тежих и лакших * Уопште прописивање тежих и лакших 
повреда радне обавезе.повреда радне обавезе.

* Удаљење (суспензија) радника када год * Удаљење (суспензија) радника када год 
послодавац посумња на тежу повреду послодавац посумња на тежу повреду 
радне обавезе.радне обавезе.

* Скраћивање рокова за достављање  * Скраћивање рокова за достављање  
мишљења Синдиката на програм мишљења Синдиката на програм 
збрињавања вишка радника.збрињавања вишка радника.

* Формална улога Завода за запошљавање * Формална улога Завода за запошљавање 
у погледу збрињавања вишка радника.у погледу збрињавања вишка радника.

* Не постоји могућност за престанак радног * Не постоји могућност за престанак радног 
односа када радник наврши 40 година односа када радник наврши 40 година 
пензијског стажа, тако да ће сви радници пензијског стажа, тако да ће сви радници 
радити до 65 година живота, без обзира на радити до 65 година живота, без обзира на 
године стажа.године стажа.

* Потпуна флексибилизација  радног * Потпуна флексибилизација  радног 
односа.односа.

* Не постоји обавеза провођења * Не постоји обавеза провођења 
дисциплинског поступка.дисциплинског поступка.

*Преко 20 основа за престанак радног *Преко 20 основа за престанак радног 
односа.односа.

* Нема другостепеног поступка, односно * Нема другостепеног поступка, односно 
могућности изјављивања жалбе.могућности изјављивања жалбе.

* Могућност измјене садржаја уговора о * Могућност измјене садржаја уговора о 
раду, анекс уговора.раду, анекс уговора.

* Могућност да суд радника не мора да * Могућност да суд радника не мора да 
врати на посао, у случају када послодавац врати на посао, у случају када послодавац 
незаконито да отказ раднику, односно незаконито да отказ раднику, односно 
погријеши у процедури престанка радног погријеши у процедури престанка радног 
односа.односа.
*Могућност рада ван радног односа.*Могућност рада ван радног односа.

*Скраћивање рокова за обраћање Суду и *Скраћивање рокова за обраћање Суду и 
Инспекцији рада.Инспекцији рада.

* Избацивање појма „већински Синдикат“.* Избацивање појма „већински Синдикат“.

* Дата је могућност закључивања * Дата је могућност закључивања 
Споразума о удруживању ради испуњења Споразума о удруживању ради испуњења 
услова репрезентативности.услова репрезентативности.

* Код одлучивања и утврђивања * Код одлучивања и утврђивања 
репрезентативности нема концензуса, репрезентативности нема концензуса, 
одлучује се већином гласова.одлучује се већином гласова.

* Министар може утврдити * Министар може утврдити 
репрезентативност и без предлога Одбора.репрезентативност и без предлога Одбора.
* Могућност рада Одбора и без учешћа * Могућност рада Одбора и без учешћа 
Синдиката.Синдиката.

* Није у потпуности јасно дефинисано * Није у потпуности јасно дефинисано 
ко подноси захтјев за преиспитивање ко подноси захтјев за преиспитивање 
утврђене репрезентативности.утврђене репрезентативности.

* Први пут се уводи појам представника * Први пут се уводи појам представника 
радника умјесто Синдиката.радника умјесто Синдиката.
* Колективни уговор се закључује на три * Колективни уговор се закључује на три 
године.године.

* Влада РС не учествује у закључивању * Влада РС не учествује у закључивању 
Општег колективног уговора.Општег колективног уговора.
* Могућност закључивања Посебног * Могућност закључивања Посебног 
(гранског) колективног уговора за грану, (гранског) колективног уговора за грану, 
групу, подгрупу или дјелатност.групу, подгрупу или дјелатност.

* Обавеза формирања Одбора за * Обавеза формирања Одбора за 
преговоре у случају када имамо више преговоре у случају када имамо више 
репрезентативних синдиката.репрезентативних синдиката.

* Обавеза сарадње у процесу Колективног * Обавеза сарадње у процесу Колективног 
преговарања репрезентативног Синдиката преговарања репрезентативног Синдиката 
са нерепрезентативним Синдикатом који са нерепрезентативним Синдикатом који 
окупља најмање 10% запослених код окупља најмање 10% запослених код 
послодавца.послодавца.

* Могућност министра да из примјене * Могућност министра да из примјене 
колективних уговора, у дијелу који се односи колективних уговора, у дијелу који се односи 
на плате и надокнаде, изузме поједине на плате и надокнаде, изузме поједине 
послодавце или Удружење послодаваца.послодавце или Удружење послодаваца.
* Колективни уговори се примјењују * Колективни уговори се примјењују 
најдуже шест мјесеци од дана ступања на најдуже шест мјесеци од дана ступања на 
снагу Закона о раду.снагу Закона о раду.
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1. ЈОВИЧИЋ Данила ДУШКО  
2. ГАЈИЋ Ђорђе ТОШО   
3. СИМИЋ Милорада МИОДРАГ  
4. МИЛОШЕВИЋ Бранка МИЛАН  
5. МИРКОВИЋ Петра ЦВИЈЕТИН  
6. БАБИЋ Милутина РУЖИЦА  
7. МИТРОВИЋ Ђоке МИЛОРАД  
8. МИТРОВИЋ Милорада ДРАГИЦА 
9. ТОДОРОВИЋ Цвјетка ЗДРАВКО  
10. МАРИНКОВИЋ Богдана БРАНКО  
11. СТЕВАНОВИЋ Милорада ВАЈО  
12. МАРИНКОВИЋ Митра ВАСИЛИЈЕ  
13. САМАРЏИЋ Мирка МОМИР  
14. МИКИЋ Драгић ЛУКА   
15. САПАРДИЋ Илије МАРКО   
16. ПАВЛОВИЋ Миће ВИНКА   
17. МАНОЈЛОВИЋ Недељка ДРАГАН  
18. ШЕШУМ Пане ВИТОМИР   
19. СИМИЋ Здравке ДРАГО   
20. САВИЋ Цвјетко МИЛИСАВ  
21. ТОМИЋ Николе РАДЕНКО  
22. РАКАНОВИЋ Владе МИЛАНКА  
23. ГАВРИЋ Цвијана ПЕТАР   
24. МИХОЈЛИЋ Јована МИОДРАГ  

С П И С А К
пензионера у 2015. години

25. ЈОВАНОВИЋ Саве МИЛОРАД  
26. ИЛИЋ Јосипа МИЛАДИН   
27. ВИДОВИЋ Душана ЖИВАН  
28. МИТРОВИЋ Митра ДРАГАН  
29. ВАСИЋ Јове ЦВИЈАН   
30. МИТРОВИЋ Љубе СВЕТОЗАР  
31. ДРАГИЧЕВИЋ Петра МИЛЕНА  
32. ЂОРЂИЋ Алексе  ЗОРАН   
33. ЏУВЕЛЕКОВИЋ Александра СЛОБОДАН     
34. ЛАЗИЋ Стеве ПЕРО   
35. СИМИЋ Боре ДРАГОМИР   
36. ЋЕБЕТАРЕВИЋ Цвјетка СРЕТКО  
37. ТОДОРОВИЋ Цвјетка ПЕРО  
38. ТОМИЋ Јове ПЕТКО   
39. МИЋИЋ Милорада МИЛАН  
40. СТЕВАНОВИЋ Цвјетка РУЖИЦА  
41. ЂУРИЋ Боже ЂОЈО   
42. РАДОВАНОВИЋ Обрена САВО  
43. ЈОСИПОВИЋ Радивоје ПЕРКО
44. НЕШКОВИЋ Неђе МИЛИЦА  

      45. ИВКОВИЋ Драге ЗОРИЦА   
      46. МИТРОВИЋ Томислава САВО  
      47. ЛАЗИЋ Милорада МИЛИЦА  
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СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕН ДАН РУДАРА
Предузеће Рудник  и термоелектрана 

Угљевик обиљежило је Дан рудара  
и Свету великомученицу Варвару- 

заштитницу рудара, на крају једне од 
најуспјешнијих пословних година за Радну 
јединицу Рудник - површински коп Богутово 
Село.

Руководство Радне јединице Рудник  
честитало је рударима и радним 
колегама Дан рудара и крсну славу Свету 
великомученицу Варвару, уз оцјену да је у 
2015. години остварен изузетни пословни 
резултати.

До Дана рудара остварена је планирана 
производња од 1.920.000 тона угља, а до 
краја године се очекује да ће план бити 
пребачен за пет одсто. 

Осим тога „Рудник“ у овој години 

завршава инвестициони циклус. Само у 
овој години пуштен је  у рад багер који је 
запремине кашике од 16 кубика, а ових дана 

се завршава монтажа багера запремине 
кашике осам кубика.

Прије мјесец дана у „Руднику“ је у 
рад пуштено секундарно-дробилично 
постројење, као и други инфраструктурни 
објекти, као што је израда сервисног објекта 

Све ове инвестиције су гаранција да ће 
Радна јединица Рудник и у наредном периоду 
моћи да испуњава планиране задатке, 
првенствено да обезбјеђује довољне 
количине угља за рад Термоелектране.

Поводом Дана рудара РС данас је свечано 
у пензију испраћено 47 радника Рудника и 
Термоелектране Угљевик који су право на 
пензију остварили у 2015. Години.

На свечаности приређеној у ресторану 
РЈ „Рудник“ свим пензионисаним у 2015. 
години подијељени су ручни сатови и 
приређен пригодан коктел, док је ломљење 
Славског колача обављено у хотелу Комсар 
Енергетик у Угљевику. На славском ручку 
припремљеном у ту част присуствовало је 
више од шест стотина гостију. На свечаном 
ручку, здравицу је одржао и Предсједник 
СО Угљевик који је казао: „Традиција 116 
година све говори. Из наших кућа у Руднику 
ради четврта генерација. РиТе је наша кућа. 
Бранимо је радом и у наредном тешком 
периоду који нас  чека. Бранићемо нашу 
кућу.Поручујемо да се домаћинскије ради 
и онда ћемо имати свега. Наши радници 
су добри домаћини. Само јединствени се 
можемо одбранити од покушаја да нас 
угасе. Нећемо то дозволити, борићемо се за 
своју дјецу.“
Честитамо вама и вашим породицама све 

предстојеће празнике!


