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            З  А  П  И  С  Н  И  К 
 
Са састанка Синдикалног одбора одржаног дана 16.12.2013. године са почетком у 08,00 сати у 
великој сали Управне зграде. 
 
ПРИСУТНИ: 
 
Синдикални одбор: Зоран Мићановић, Митар Томић, Томислав Беновић, Стево Стевић, Љубо 
Марковић, Иван Радовановић, Драган Тешић, Јовић Миленко, Ђокица Томић, Радован 
Цвјетиновић, Златко Спасојевић, Драган Голић. 
Предсједник Скупштине: Драган Бабић 
Предсједник Надзорног одбора: ПероМирковић 
Записничар: Гордана Думоњић 
 
Зоран Мићановић: Констатујем да је оправдано одсутан Душко Радовановић, те да имамо кворум. 
 
За данашњи састанак предвиђен је сљедећи: 
 
            Д Н Е В Н И    Р Е Д: 
 
1. Упознавање Синдикалног одбора са састанка по подужницама Р.Ј.  „Рудник“ и Р.Ј.  
     „Термоелектрана“. 
2. Предлог Плана активности за 2014. годину. 
3. Предлог Финансијској плана за 2014. годину. 
4. Прослава „Дана рудара“ – Доношење одлуке за музички дио програма. 
5. Доношење одлуке за рекламни материјал за Нову Годину. 
6. Доношење одлуке за новчану вриједност пакетића за Нову Годину и организовање позоришне  
    представе код подјеле пакетића. 
7. Доношење Одлуке за Фонд солидарности. 
8. Разно – Извјештај Синдикалног одбора око активности формирања секције радница и омладине. 
    - Драган Тешић 
 
Дневни ред је усвојен једногласно. 
 
 
 
 



АД-1 
 
Зоран Мићановић: Упознао  Синдикални одбор са проблематиком која је присутна у РЈ „Рудник“ 
Ми смо им образложили да прича око Угљевик-Истока није завршена.Сматрамо да треба радити 
на подмлађивању радне снаге. Руководство је сагласно са тим. 2120 радника је гушење, предузеће 
неможе да опстане на тржишту са тако великом радном снагом. Треба надокнадити производне 
раднике који иду у пензију, те треба примити младу радну снагу. 
Што се тиче захтјева за коефицијенте – то ћемо адактирати, а што се тиче стимулативног дијела, 
треба убризгати у производњу, али то требају одлучивати руководиоци Р.Ј. 
Томислав Беновић: На Руднику су радници незадовољни подјелом. Овај мјесец је преломан, даље 
ћемо наставити да се боримо. Ми морамо имати заједнички став, сада има и комисија од 3 члана. 
Ја све што радим, радим искрено. 
Драган Тешић: Ја тражим да се каже ко је и зашто скинуо 1% од укупне стимулације од 5%? 
Иван Радовановић: Сматрам да је ово нормално узаврела ситуација, а доведена је небригом 
руководства.Синдикални одбор треба направити АКТ, директор је тражио, па хајде да до јануарске 
плате то урадимо. Ко опструише, на огласним таблама треба да се виде плате. 
Морамо се изборити да Правилником о стимулацији регулишемо додјелу – критеријум. 
Појединци цијене само свој рад. 
Зоран Мићановић: Отворио си много питања Иване. 
Драган Бабић: Мали проблем је око 1%, револт  људи је велики, али Беновић својој смјени све 
лијепо образложи шта ради Синдикални одбор. 
Миленко Јовић: Радна група је радила и радићемо док се не нађе неко рјешење. Руководилац 
смјене нека преузме одговорност. Ми требамо заузети став. Одвојити рад од нерада. Ко хоће да 
ради, награди га.  
Митар Томић: Стимулација мора бити на огласним таблама. Велико је незадовољство људи. 
Међуљудски односи нису у реду, прича се да сам ја издао Угљевик – Исток и ја ћу да вам то 
разјасним. Ја сам предсједник Мјесне Заједнице и ја морам да заступам грађане који ће се 
експроприсати.  
Стево Стевић: Кратко – стимулација 
Први разлог  - што је одбијено 1%? 
други разлог – 5% колективна стимулација 
Што се одбија 1% од стимулације? Неможе се дијелити проценат, него се дијеле паре. Проблем је, 
људи незнају да подијеле стимулацију. Ја својим колегама не могу да објасним. 
Укинимо стимулацију и дајте људима плату. 
Драган Голић: Имам два приједлога. 
Треба да се бавимо члановима Синдиката. Треба одвојити рад од нерада. Ми неможемо мијењати 
коефицијенте, теба направити анализу шта ми треба да радимо. 
Љубо Марковић: Ја ћу скратити. Сваку одлуку коју смо донијели ја поштујем., а којекакве 
шпекулације и разне приче ме неинтересују. То је мој одговор Митру. 
Ђокица Томић: Нека изађе руководилац РЈ и нека објасни људима. Транспарентност додјеле 
стимулације ставити на огласне табле. 
Зоран Мићановић: Ко је како дијелио стимулацију – ми незнамо. Нама је то велики терет, а то није 
наша ингиренција. 
Драган Тешић: Неко је злоупотребио, а тражим да се испита ко је скинуо 1% људима од 
стимулације? 
Радован Цвјетиновић:  То није у реду, велико је незадовољство људи. 
Митар Томић: Онај ко је дијелио стимулацију – промашио. Не треба %, него паре. 
Драган Тешић: Хоћемо да се испита ко је то урадио? 



Томислав Беновић: Људима је циљ да им се повећа плата. Директор је рекао да је спреман да 
нађе рјешење. Ово данас што се десило на Руднику је неозбиљно. Ми данас излазимо са истим 
ставом. 
Драган Тешић: Одговор на -1% и ко је одговоран за то? Ја желим да заступам све раднике РиТЕ и 
морамо се залагати да се производњи повећа плата. 
Синдикални одбор је донио закључак да Комисија за израду стимулације што прије крене са 
радом и да се покуша већ јануарска плата обрачунати по приједлогу Комисије за израду 
стимулације, тј. да се већа стимулација убризга у производњу. 
 
 
 
АД.2.  
Приједлог Плана активности за 2014. годину 
 
Зоран Мићановић : Добили сте материјале, буџет је повећан, а потрудићемо се да нам буџет буде 
побољшан. 
 
Стево Стевић: Тачка 5 – укинути сва новчана давања (комисије) сви ти послови се обављају 
у току радног времена. Стопирати све исплате мимо Колективног уговора. 
Иван Радовановић: невидим ставку – едукација радника (семинари), убацити – средства за заштиту 
радника. 
 
План активности за 2014. годину једногласно је усвојен и упућује се Скупштини Синдикалне 
организације на усвајање. 
 
АД.3.  
Финансијски план за 2014. годину 
Зоран Мићановић: Добили сте материјал, надам се да се слажете са Финансијским планом . 
 
Финансијски план за 2014. годину једногласно је усвојен и упућује се Скупштини Синдикалне 
организације на усвајање. 
 
АД.4. 
 Прослава Дана рудара 
Зоран Мићановић; Ми требамо обезбиједити музику и Стево ће нас извријестити о томе. 
Стево Стевић; Бенд је „Бамби Дарко“ и броји 8 чланова (клавијатурист, бас, хармоникаш, двије 
пјевачице). Довести ћемо и виолинисту са Термоелектране. 
Синдикални одбор је донио одлуку на приједлог Одбора за прославу Дана рудара, а по 
Записнику бр. 904/13, да се за музички дио прорама ангажује „Бамби Бенд“ из Бијељине, по 
цијени 800 КМ. 
Новац уплатити на рачун Дарко Косановић Бијељина. 
 
АД.5. 
Рекламни материјал за Нову Годину 
Зоран Мићановић: Тражићемо од Управе Предузећа да нам помогну за набавку рекламног 
материјала. 
 



Синдикални одбор је донио одлуку да се са рачуна Синдикалне организације издвоје средства у 
износу од 7.400 КМ, за набавку рекламног материјала. 
 
 
 
АД.6.  
Зоран Мићановић: Имамо одлуку Управе предузећа да одобравају средства у износу 7.000 КМ за 
куповину пакетића за дјецу наших радника, старости до 7 година. Имамо око 400 дјеце. 
Вриједност пакетића је 20,00 КМ и ми,  Синдикални одбор ћемо  дати 1.000 КМ за пакетиће и овдје 
ћемо организовати представу за дјецу. 
  
Синдикални одбор је донио одлуку да се са рачуна Синдикалног одбора уплати 1.000 КМ за 
пакетиће за Нову Годину, за дјецу наших радника. Вриједност пакетића је 20 КМ и према 
Колективном уговору на пакетић имају право дјеца до 7 година. Синдикални одбор је 
једногласно прихватио приједлог Комисије за одабир пакетића, да пакетиће за Нову Годину за 
дјецу наших радника испоручи Трговинска радња „Јелена“ Попови, власник Вуловић Андрија. 
 
АД.7.  
Доношење Одлуке за Фонд солидарности 
Зоран Мићановић: Требамо донијети одлуку да људи који нису чланови Синдиката, немогу бити 
чланови Фонда солидарности. 
 
Синдикални одбор је једногласно донио одлуку да радници који се учлањују у Синдикат, 
аутоматизмом постају чланови Фонда солидарности. 
 
Зоран Мићановић: Молим Вас да захтјеве за финансијску помоћ оставимо за наредну сједницу. 
 
АД.8. 
 Предсједник Синдикалне организације Зоран Мићановић је упознао Синдикални одбор са 
Извјештајем за заштиту права радница (жена) и омладине. Одржан је састанак са запосленим 
радницама у РЈ Рудник, те је Светлана Реновица изабрана као представник у Секцији радница на 
нивоу Синдикалне организације РиТЕ Угљевик. 
 
Синдикални одбор је усвојио Извјештај уз констатацију да треба дати подршку за рад и права 
радница и омладине . 
 
Зоран Мићановић: Имали сте прилику читати Билтен, а у Билтену непише оно што смо ми 
сугерисали, тако да треба демантовати сву причу. 
 
Драган Тешић: Хоћу да вам кажем шта и зашто сам ово написао. Ово је јако битно. 
Хвалили су Извјештај у Министарству да је добро урађен. На Радио Скали причају како је добро 
урађена реконструкција и доградња постројења. Предлажем да нам Управа предузећа да одговор 
око реконструкције, доградње и модернизације постројења за обогаћивање угља. У првој години 
рада послије реконструкције извршење је само 21% у односу на планирану пројектовану годишњу 
производњу. Што се тиче  дислоцирања примарног дробљења угља, то је такође промашена 
инвестиција. Ревизија прошлости мора да дође што прије, да бисмо ишли у будућност. 
Стево Стевић:Молим вас да тражимо од Управе да се изјасне о н.н. лицима и да се покрене 
поступак о одговорности свих лица за несавјестан рад. 



 
Синдикални одбор је донио  
ЗАКЉУЧАК: 
Предлажемо Управи Предузећа да нам се дају одговори око РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ДОГРАДЊЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЈE „ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБОГАЋИВАЉЕ УГЉА“. Какви су резултати, учинци послије 
реконструкције, да ли је испоштован уговор бр. 1843/10 од 17.02. 2010. године, потписан од стране 
РиТЕ Угљевик и извођача, су питања која постављају радници РиТЕ према Управи Предузећа. У 
првој години (01.08.2012. – 01.08.2013.) рада послије реконструкције извршење је само 21% у 
односу на планирану пројектовану годишњу производњу. Тражимо од директора предузећа да 
што прије процесуира уговорене радове. 
ДИСЛОЦИРАЊЕ ПРИМАРНОГ ДРОБЉЕЊА УГЉА“ – Што се тиче измијештања примарног дробљења 
угља, све је од почетка урађено исхитрено и тенденциозно. То се може лако закључити на основу 
писаних докумената, нетачних квалификација за стање дробилане која ради од 1995 године и 
садашњег чињеничног стања. Непотребно је заустављен рад примарне дробилане – систем 1, што 
ће струка лако објаснити. 
Синдикат сматра да ове инвестиције у економском, техничком и технолошком дијелу нису 
оправдале уложена средства и због тога се тражи процесуирање. 
Много је питања јавности у вези чињеница уложено – добијено, те тражимо од директора 
Предузећа да се процесуирају ове инвестиције, како би се потврдили или оспорили наши наводи. 
Од почетка активности па до данас, поједини чланови Управе путем срестава информисања, 
билтена и слично, поменуте реконструкције публицирају као успјешне инвестиције. Због 
различитих ставова између Управе и Синдиката, на захтјев Синдиката, организован је састанак по 
овој тематици. Синдикат је на састанку са Управом Предузећа дана 19.11.2013. године, број 
протокола 20470/13 путем свог одабраног стручног представника упознао Управу Предузећа о 
негативним чињеницама које су обиљежиле ове реконструкције и да за те, поред стручног 
образложења, имају и писани документи као и друге чињенице. 
Бићемо слободни да предложимо да поново уприличимо састанак на тему заједничке борбе за 
што бољи статус свих нас.    
 
- Стево Стевић: Имам информацију да се врше појединачне корекције коефицијената, те и то треба 
провјерити и реаговати. 
Миленко Јовић: Предлажем да се поставе кутије у које ће радници убацивати приједлоге и 
сугестије Синдикату. А око отпадног жељеза  ово што се догодило на Руднику да нам дају 
образложење и да нама, тј. Синдикату дају продају отпадног жељеза. 
 
 
 
Састанак је завршен у 11,30 часова. 
 
 
Записник водила,       П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 
 
Гордана Думоњић      Зоран Мићановић, дипл.инж.руд. 
 
 
 
 
 


