
Почетком прошлог мјесеца у Угљевику је одржан 
састанак Синдикалног одбора РиТЕ Угљевик са 
Душаном Врховцем предсједником Синдиката 

удружених радника Енергетике РС и Слободаном Остојићем 
предсједником Синдиката екектропривреде РС, на коме 
се расправљало о активностима синдиката везаним за 
евентуалну додјелу концесија на лежиштима угља „Угљевик 
Исток“. Искористили смо ту прилику за краћи разговор са 
Врховцем и Остојићем на тему рада синдиката у претходном 
периоду, као и њихов поглед на питање рјешења ситуације 
око подјеле лежишта „Угљевик Исток“.

Питање: Како оцјењујете рад синдиката у претходном 
периоду обзиром да се налазите на крају четворогодишњих 
мандата?

Душан Врховац: Синдикат Енергетике у задње четири 
године одржао је достигнуто јединство, унапредио рад 
кроз активирање рада одбора, едукацију младих чланова 
синдиката и активирање у заштити права жена и омладине. 
Такође смо створили просторне, кадровске и материјалне 
услове да наша синдикална централа може да обавља своју 
улогу према чланству. Одзив нашим састанцима као одзив 
синдикалних организација на активности које смо водили је 

био добар. Одржали смо наше колективне уговоре, онакве 
какве смо имали, у овако тешком економском амбијенту. Са 
те стране изражавам благо задовољство. Наравно да може и 
боље и колегама које ће у наредном периоду водити синдикат 
желим да уведемо више професионализма у рад синдиката. 
Знате да је извршена приватизација нафтне индустрије и 
ту има одређених ломова са руским послодавцима, које 
интересује само профит и проблеме кад је у питању слање 
људи на чекање, заштита права радника. Упркос свему 
можемо бити задовољни и мислим да смо сви заједно 
сретни, то су објективне околности, да радимо у енергетском 

сектору, да редовно примамо плату па су се ту могле развити 
одређене активности.

Слободан Остојић: На крају мандата предсједника 
Синдиката Елелтропривреде Републике Српске морам 
истаћи да је сарадња са синдикалним организацијама свих 
предузећа била успијешна. Никад се нисмо прегласавали 
него смо усаглашавали заједнички став или одлуку. Доста смо 
дискутовали и о свим питањима и проблемима и постизали 
заједнички став који се није баш увијек свиђао руководству 
ЕРС, али ми смо те ставове поштовали и у том духу слали 
дописе руководству Електропривреде.

Предсједници Синдиката удружених радника енергетике РС и Синдиката Електропривреде РС у Угљевику: 

РЈЕШЕЊЕ СЕ МОЖЕ НАЋИ САМО КРОЗ ДИЈАЛОГ



Питање: Данас сте имали радни састанак са Синдикалним 
одбором РиТЕ Угљевик на коме је кључно питање била 
ситуација настала поводом подјеле лежишта „Угљевик-
Исток“, шта сте договорили?

Душан Врховац: Можда је важно рећи да смо на Главном 
одбору Синдиката енергетике РС изразили малу резерву 

према иницијативи колега из новог Синдикалног одбора 
РиТЕ Угљевик, који је по нама нетактички ушао у позиве 
према вишим органима Републике за разговоре. Мислили 
смо да је то требало мало другачије каналисати и задњи ГО 
Синдиката енергетик је задужио Слободана Остојића и мене 
да дођемо и о томе разговарамо у Угљевику, и овај састанак 
је практично уследио на нашу иницијативу. Оно што смо 
жељели је да колегама овдје дамо нашу отворену подршку 
њиховим оправданим захтјевима, без нашег изразитог 
опредјељења шта то значи. То треба да ради неко други. Ми 
као синдикат треба да створимо услове да неко каже шта је 
то. Друго ми смо обавезни да ставимо цијелу Енергетику да 
се бори за оно што људи овдје мисле да је исправно, а не 
да оставимо једну сндикалну организацију да то сама ради. 
Данас смо усагласили ставове и договорили се да морамо 
створити ми на нивоу Енергетике, да се обезбједи још један 
тајминг, још једно вријеме за разговор са релевантним 
факторима: Владом РС, Електропривредом и РиТЕ Угљевик, 
да људи разумију да су бунт и захтјев радника апсолутно 
оправдани, да ни један експерт појединачно не би требао 
себи узети за ексклузивно право да објашњава тако сложене 
технолошке процесе као што је овдје урађено. То је једна 
страна, а друга је да ми практично, према ономе што сада 
знамо усмјеравамо Владу  да се држи својих одлука. Нећемо 
наравно радикализирати питање све дотле док не будемо 
морали. Наравно ја то говорим као предсједник Синдиката 
енергетике РС, а ја као Душан Врховац, приватно, увијек бих 

био за то да националне ресурсе можемо користити само 
ми сами, а никако неко трећи. Овдје је у питању национални 
ресурс који је од стратешког интереса и то ваљда никоме није 
спорно. Е кад је такав онда мора  да има апсолутну сагласност 
свих страна. Ми заговарамо један такав састанак у коме 
ћемо ми партиципирати у раду. Према нам се често истиче 
једна флоскула да то није синдикално питање, да имамо 
редовне плате и сл.  Међутим ми смо један од синдиката који 
је толико школован, едукован, паметан да зна да кад то не 
будемо имали нећемо имати ни тога. Дакле ми немамо ни 
један други циљ него да овај угљени базен у Угљевику буде 
најрационалније кориштен, и наравно наш главни циљ је 
да желимо да сачувамо постојећу термоелектрану. За њен 
радни вијек нека се опредјељује овај или онај, а мој став као 
лаика за ту област, што говоре свјетска искуства, да ту нема 
експлицитног рока трајања осим квалитетног одржавања. 
Били смо скупа на разговору код директора РиТЕ Угљевик 
и схватили смо да су и његова размишљања  да се тражи 
најбоље рјешење. Нико од нас, поготово не ја, не жели да се 
опредјели да ли је то пола „Уљевика Исток“ или цијели. По 
ономе што смо овдје чули то је да је „Угљевик Исток“ неспорна 
прича за постојећу термоелектрану.  Изволите господо нек 
струка каже своје, и то ћемо наравно рећи Влади. Ми као 
синдикат можемо поштовати своје руководство до нивоа док 
нам то одговара, да се не лажемо. Ми не морамо рећи „рекао 
нам  шеф, мора тако“. Влада је свима нама у неку руку шеф, 
међутим то не значи да је непогрешива. Национални ресурс 
је народни, а Влада тренутно управља тиме.

Слободан Остојић: Што се тиче ове ситуације у РиТЕ 
Угљевик, ово није први састанак на ову тему. Било је више 
таквих састанака и са претходним руководством синдикалне 
организације РиТЕ Угљевик и са претходним директором. Ми 
смо се трудили да увијек имамо усаглашен став и синдиката 
Енергетике РС и Синдиката ЕРС, као њеног дијела, по том 
питању и да требамо користити све легалне начине наше 
борбе. Што се тиче данашњег састанка у Угљевику морам 
изразити своје мишљење да ни ово руководство синдикалне 
организације РиТЕ Угљевик, као ни претходно, није радикално 
него су вољни да се разговара и да се нађе најповољније 
рјешење и за једну и за другу страну. То је веома битно јер се 
само кроз разговор са руководством ЕРС и представницима 
Владе може наћи рјешење.

У Бања Луци је 28.05.2013. године одржана 
Скупштина синдиката удружених радника 

Енергетике Републике Српске којој је присуствовао 
61 делегат из свих синдикалних организација. Испред 
Синдикалне организације Рудника и термоелектране 
Угљевик делегати су били: Зоран Мићановић, Томислав 
Беновић, Иван Радовановић,  Ђокица Томић, Драган 
Голић, Миленко Јовић и Љубомир Марковић. 

За новог предсједника Синдиката удружених радника 
енергетике Републике Српске изабран Слободан 
Остојић, који је у претходном периоду обављао функцију 
предсједника Синдикалне организације „Електро-
Добој“ и предсједника Синдиката Електропривреде 
Републике Српске. 

Досадашњи предсједник нашег гранског синдиката 

Душан Врховац, одлази у пензију.
Скупштина је додијелила и 17 признања истакнутим 

појединцима и организацијама, а међу награђеним из 
Синдикалне организације Рудника и термоелектране 
Угљевик налазе се: Бранко Ђурђевић, добитник Златне 
Плакете, као дугогодишњи предсједник Синдикалне 
организације РиТЕ Угљевик, предсједник одбора 
синдиката ЕРС и један од оснивача нашег Синдиката, 
Друштво добровољних давалаца крви РиТЕ Угљевик, 
такође је, као једно од најбољих друштава добровољних 
давалаца крви у Републици Српској, добило Златну 
Плакету, а Бронзану Плакету је добио Славко Стевић, 
као предсједник такмичарске комисије на спортским 
сусретима радника Електропривреде Републике Српске.

Одржана Скупштина Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске

СЛОБОДАН ОСТОЈИЋ НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК

„Званично желим и на овај начин да се захвалим 
руководству Синдикалне организације РиТЕ 
Угљевик, која је увијек имала добру сарадњу 
са Синдикатом Енергетике РС и никад није 
злоупотребљавала чињеницу да су они најбројнија, 
највећа, организација у нашем синдикату и никад 
то нису истицали у први план.“ ДУШАН ВРХОВАЦ



Директор Рудника и термоелектране Угљевик, 
Жико Крунић, обратио се 4.јуна 2013.године 
писмом- обавјештењем Синдикалној организацији 
РиТЕ Угљевик поводом активности синдиката у 
вези подјеле лежишта угља „Угљевик-Исток“. У 
том обавјештењу директор тражи од синдиката 
да својим путем са изнесеним ставовима упозна 
све своје чланове што и чинимо објављивањем 
истог у „Синдикалцу“.   

„Друштво са ограниченом одговорношћу „CОМSАR 
ЕNЕRGY REPUBLIKA SRPSKA“ Бања Лука, основано је након 
прихватања Писма намјере у вези са реализацијом Пројекта 
изградње термоенергетских блокова Угљевик 2 и Угљевик 
3, инт. број: 3446/11 од 18.03.2011. године, достављеног  
Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике 
Српске и Писма намјере у сврху успостављања сарадње на 
реализацији пројекта изградње термоенергетских блокова 
Угљевик 2 и Угљевик 3, инт. број: 7260/11 од 18.05.2011. године 
достављеног ЗП „РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК“ А.Д. 
УГЉЕВИК, а оба достављена од стране „Comsar Energy Lim-
ited“, Никозија, Кипар.

Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-
579/11 од 24.03.2011. године прихваћено је Писмо намјера 
„CОМSАR ЕNЕRGY GROUP LIMITED“ Никозија, Кипар, за 
изградњу енергетских објеката и кориштења угља на подручју 
општине Угљевик.

Одлуком Управе Мјешовитог Холдинга „Електропривреда 
Републике Српске“ - Матично предузеће а.д. Требиње - 
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ 
А.Д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) број: 7791/11 од 
26.05.2011. године, Управа Предузећа је прихватила писмо 
намјера у сврху успостављања сарадње на реализацији 
пројекта изградње термоенергетских блокова Угљевик 2 
и Угљевик 3, и исто упутила Надзорном одбору Предузећа 
на разматрање и усвајање. Надзорни одбор Предузећа је 
Одлуком број: 7958/11 од 30.05.2011. године, прихватио 
писмо намјера у сврху успостављања сарадње на реализацији 
пројекта изградње термоенергетских блокова Угљевик 2 и 
Угљевик 3 и исто упутио Скупштини акционара на разматрање 
и усвајање. Скупштина акционара Предузећа је на ванредној 
сједницио држаној дана 21.06.2011. године, донијела Одлуку 
број: 9902/11 од 04.07.2011. године о усвајању писма намјера 
у сврху успостављања сарадње на реализацији пројекта 
изградње термоенергетских блокова Угљевик 2 и Угљевик 3.

Истовремено са разматрањем писма намјера, спроведена 
је процедура прибављања изјашњења органа Предузећа 
на текст Уговора о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу „CОМSАR ЕNЕRGY REPUBLIKA SRPSKA“  Бања 
Лука и Уговора о развоју пројеката рудника и термоенергетских 
објеката Угљевик 2 и 3.

Управа Предузећа, Одбор за ревизију и Надзорни одбор 
Предузећа су кроз појединачне акте подржали потписивање 
два наведена уговора, а на ванредној Скупштини акционара 
одржаној дана 21.06.2011. године донијета је Одлука о 
оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „CОМSАR 
ЕNЕRGY REPUBLIKA SRPSKA“  Бања Лука број: 9904/11 од 
04.07.2011. године и Одлука о прихватању Уговора о развоју 
пројеката рудника и термоенергетских објеката Угљевик 2 и 
3, број: 9903/11 од 04.07.2011. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку број: 04/01-
012-2-1259/11 од 16.06.2011. године о давању претходне 
сагласности за оснивање Друштва са ограниченом 
одговорношћу „CОМSАR ЕNЕRGY REPUBLIKA SRPSKA“ Бања 
Лука заједно са „Comsar Energy Limited“, Никозија, Кипар.

Потписани уговори су доступни у Управној згради 
Предузећа а исти су у виду скупштинског материјала 
објављивани на порталу Бањалучке берзе.  

Све измјене и допуне, вршене су на истовјетан начина 
као и приликом потписивања напријед наведених уговора 
а Влада Републике Српске је својим актима дала сагласност 
на све документе који су потписани са компанијом „CОМSАR 
ЕNЕRGY REPUBLIKA SRPSKA“, Никозија, Кипар.

Слиједом напријед наведеног, недвосмислено се може 
закључити да је приликом оснивања друштва са ограниченом 
одговорношћу „CОМSАR ЕNЕRGY REPUBLIKA SRPSKA“ Бања 
Лука, као и у пословним односима са стратешким партнером  
„Comsar Energy Group Limited“, Никозија, Кипар у цјелости 
испоштована процедура и поступак утврђен законским и 
подзаконским актима као и актима Предузећа, та да су све 
одлуке донијете на легалан начин и од стране надлежних 
органа.

Такође, недвосмислено се може закључити да је Влада 
Републике Српске, као већински власник Предузећа, 
одлучила да крене у реализацију стратешког партнерства 
са компанијом „Comsar Energy Group Limited“, Никозија, 
Кипар, у виду оснивања нове компаније која ће се бавити 
производњом електричне енергије и вађењем мрког угља 
(лигнита).

Разлози који су усмјерили Владу Републике Српске ка 
прихватању и реализацији стратешког партнерства са 
компанијом „Comsar Energy Group Limited“, Никозија, Кипар, 
сигурно су економска оправданост предметне инвестиције, 
енергетски, индустријски и привредни раст локалне и шире 
заједнице.

Влада Републике Српске је Рјешењем бр. 04/1-012-2-535/13 
од 15.марта 2013. године утврдила јавни интерес за додјелу 
концесије за кориштење угља на лежиштима „Богутово 
Село“ и „Угљевик Исток“ Општина Угљевик, а Рјешељем бр. 
04/1-012-2-536/13 од 15.марта 2013. године утврдила јавни 
интерес за додјелу концесије за експлоатацију угља на 
лежишту „Угљевик Исток 2“ Општина Угљевик. 

Синдикат Рудника и термоелектране Угљевик је, у више 
наврата, изразио своје незадовољство подјелом лежишта 
угља „Угљевик Исток“ и забринутост за будућност нашег 
предузећа.

С тим у вези истичемо да је Влада Републике Српске дана 
21.05.2013. године донијела Закључак којим констатује да 
на лежишту „Богутово Село“ и Угљевик Исток“ постоји 46,7 
милиона тона експлоатационих резерви угља што обезбјеђује 
сигуран и несметан рад РиТЕ Угљевик до краја продуженог 
вијека трајања, односно до 2039. године.

Истим Закључком Влада се обавезала да ће обезбједити 
довољне количине угља у случају да, у реалним рударско-
геолошким околностима, а уз оптимално искориштавање 
лежишта угља, РиТЕ Угљевик буду евентуално недостојале 
количине угља у периоду експлоатације, тј. до 2039. године.

Сви ми и Управа и радници и Синдикат желимо најбоље 
овом предузећу, али свако мора да ради свој посао у складу 
са законом, својим надлежностима и интересима предузећа.

Инвестициона улагања у нову опрему, реконструкције 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ДИРЕКТОРА ДОСТАВЉЕНО СИНДИКАЛНОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ



и замјену појединих постројења у протеклим годинама, 
која су реализована уз подршку Електропривреде и Владе 
Републике Српске,  доказ су да се на рад и перспективу овог 
Предузећа рачуна, а најбоља потврда свега тога је рекордна 
производња електричне енергије у 2012. години од 1.837.054 
MWh /мегават сати/, највећој у дваресет седмогодишњој 
историји рада овог електроенергетског производног објекта.

 Ми се сви заједно морамо изборити да ово предузеће 
ради успијешно у наредном периоду, да се настави тренд 
инвестиционог улагања у нову рударску механизацију, 
замјену, занављање и модернизацију постројења 
термоелектране како би одржали тренд добре производње 
али и ово Предузеће учинили спремним за наредне године, 
за нове изазове. Морамо пословање нашег Предузећа  
учинити економичнијим и способним да се носи са условима 
тржићног пословања и конкуренције које нас очекује у 
наредним годинама. У том смислу из РиТЕ Угљевик морају 
се пласирати нови пројекти који ће унаприједити пословање 
Предузећа али и нудити могућности за нове послове и нова 
радна мјеста.

Наша забринутост и борба за очување интереса ове фирме 
не смије бити никако против заустављања нових инвестиција, 
привредног развоја и отватања нових радних мјеста. Одговор 
на евентуалне недоумице не треба да дају појединци, нити 
дневна политика, већ признате стручне институције.

Такође морамо имати у виду да je ЗП “Рудник и 
термоелектрана Угљевик“ у већинском државном 

власништву, да битни пројекти везани за ово Предузеће 
и његову будућност морају бити подржани од надлежних 
државних институција, које креирају економску политику, при 
чему посебно истичемо улогу Електропривреде Републике 
Српске, ресорног министарства и Владе Републике Српске.

Стога молимо и тражимо од Синдиката да нас у томе 
подржи, да будемо искрени партнери, а не да оптужујемо 
једни друге, јер је наш заједнички интерес унапређење рада 
овог Предузећа а самим тим и положаја њених радника, те 
да са овим нашим ставовима својим путем упознате све своје 
чланове, а све у циљу бољег заједничког рада. 

У смислу развоја партнерских односа између Управе 
Предузећа и синдикалне организације, синдикално 
дјеловање је потребно базирати у оквирима надлежности 
дефинисаних Законом о раду и Посебним колективним 
уговором Мјешовитог холдинда Електропривреда Републике 
Српске. 

Несметан рад овог Предузећа, реализација статешког 
партнерства, као и реализација других видова инвестиционих 
улагања у овом Предузећу, у директној су вези са привредним 
развојем локалне заједнице и Републике Српске, стандардом 
радника Предузећа и људи овога краја.

С` обзиром на наведено колектив овог Предузећа, тј. 
Органи и радници, требају имати јединствен и заједнички 
правац дјеловања у сарадњи са другим надлежним државним 
органима, а то по нашем мишљењу не представљају било 
какви облици протестних окупљања“.

ИЗДВАЈАМО
Синдикални одбор, на сједници одржаној дана 04.06.2013. 
године, донио је следеће закључке: 

Синдикални одбор моли  Управу предузећа да ангажује 
проф. Божу Колоњу да са нашим експертским тимом 

одржи састанак у Угљевику најкасније до 09.06.2013.године, 
а сходно ранијим договорима са Директором предузећа и 
Министром индустрије, енергетике и рударства Жељком 
Ковачевићем.
Уколико Управа предузећа не удовољи овом захтјеву, 
Синдикални одбор ће приступити другим облицима 
Синдикалне борбе.

Предсједник Синдикалне организације и Синдикални 
одбор ЗП “РиТЕ Угљевик” А.Д. Угљевик демантују изјаву 

Министра Жељка Ковачевића, коју је дао у медијима да је 
постигнут договор у Угљевику око подјеле лежишта Угљевик- 
Исток.
Предсједник и Синдикални одбор нису усаглашавали ништа 
са Министром, јер је састанак био само информативне 
природе.
  

Синдикални одбор доноси Одлуку о штампању 800 мајица 
са натписом “УГЉЕВИК- ИСТОК ЈЕ НАШ”.
Разлог за доношење ове Одлуке јесте у циљу изражавања 

незадовољства око најављене подјеле лежишта угља 
“Угљевик Исток” .

Предсједник Скупштине Синдикалне организације ЗП “РиТЕ 
Угљевик” А.Д. Угљевик тражи следеће: 

-Да се Синдикални одбор изјасни да ли су постигли договор 
са Управом предузећа око подјеле лежишта Угљевик- Исток,

-Да Синдикални одбор обавијести писменим путем локалну 
заједницу, односно Скупштину општине Угљевик о томе да 
ли је постигнут договор са Управом предузећа око подјеле 
лежишта Угљевик- Исток,

-Да Синдикални одбор затражи од Скупштине општине 
Угљевик да се изјасни да ли су за подјелу лежишта Угљевик- 
Исток или не,

-Да Скупштина општине Угљевик писменим путем 
обавијести Синдикални одбор о изјашњавању СО Угљевик, 

-Да на састанак СО Угљевик иде Предсједник Синдикалног 
одбора Зоран Мићановић, члан Стево Стевић и предсједник 
Скупштине синдиката.

На основу Закључка Синдикалног одбора број 383/13 
од 04.06.2013. године обавјештавамо Предсједника 

Скупштине Синдикалне организације РиТЕ Угљевик о 
следећем:

1.Синдикални одбор није до сада разговарао око подјеле 
лежишта Угљевик-Исток са Управом РиТЕ Угљевик,

2.Скупштина Општине Угљевик није писаним захтјевом 
тражила било какво изјашњење Синдикалног одбора,
3.Уколико буду позвани на састанак СО Угљевик, 
предложени учесници, они ће тражити изјашњење 
одборника СО Угљевик око подјеле локалитета Угљевик-
Исток,

4.Синдикални одбор је упутио захтјев СО Угљевик дана 
17.05.2013. године број 306/13 у коме тражи информацију 
да ли је Општина Угљевик дала позитивно мишљење, којом 
се потврђује економска, социолошка, друштвена и општа 
оправданост за додјелу концесије за експлоатацију угља на 
локалитету „Исток 2“ на подручју Општине Угљевик.

У прилогу захтјева достављени су закључци експортског тима 
именованог од стране директора ЗП „РиТЕ Угљевик“.


