
 
 
 
 
Број:454 
Дана, 24.06.2014. године 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Записник са састанка Комисија које су биле задужене за  
                     обилазак наших радника угрожених поплавама и клизиштима 
 
 
На састанку Комисија који је одржан 24.06.2014. године, Предсједник 
Синдикалне организације је информисао Комисије да је на нивоу Одбора 
Синдиката Електропривреде и Главног одбора ЕНЕРГЕТИКЕ на састанку који је 
одржан 18/19.'06.2014. године у Мркоњић Граду, тема била: „помоћ нашим 
радницима који су угрожени од поплава и клизишта“. На том састанку су 
усвојена Правила за расподјелу средстава угроженим радницима од 
катастрофалних поплава и клизишта. 
Сходно тим Правилима, Комисије су поново приступиле раду, и пажљиво 
примијениле одредбе из Правила за расподјелу средстава угроженим 
радницима од катастрофалних поплава и клизишта. 
Комисије су усвојиле ЗАКЉУЧКЕ, те предлажу Синдикалном одбору да исте 
прихвате. 
 
ЗАКЉУЧАК бр. 1. Предлажемо Синдикалном одбору да се строго примијене  
                                 усвојена Правила о расподјели средстава угроженим 
                                 радницима од катастрофалних поплава и клизишта, које је 
                                 Одбор Синдиката Електропривреде и Главни Одбор 
                                 ЕНЕРГЕТИКЕ усвојио на састанку који је одржан  
                                 18/19.06.2014. године у Мркоњић Граду. 
 
ЗАКЉУЧАК бр. 2. Комисије су пажљиво приступиле примјени Правила које су 
            добиле са нивоа Синдиката Електропривреде и Одбора 
                                 ЕНЕРГЕТИКЕ, и дошло је до разлике у броју радника којима 
                                 треба помоћ, који су угрожени од поплава и клизишта. Из 
            достављене РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ коју смо послали  под бројем  
                                 433/14, одстрањени су са списка радници којима је вода  



                                 ушла у подруме од кућа и стамбене објекте, и радници који  
                                 су пријавили објекте, а у њима стално не живе, него  
                                 повремено. 
 
ЗАКЉУЧАК бр. 3. Предлажемо Синдикалном одбору да расподјелу средстава  
                                 која ће бити уплаћена на рачун Синдикалне организације од 
            стране Одбора Синдиката Електропривреде и Главног  
                                 одбора ЕНЕРГЕТИКЕ, строго распореде по Правилима која су 
                                 усвојена. 
 
ЗАКЉУЧАК бр. 4. Предлажемо Синдикалном одбору да средства која буду  
                                 нераспоређена вратимо на рачун Одбора Синдиката  
                                 Електропривреде, а да се тај новац уплати на рачун  
                                 Синдикалне организације Добој, која је највише угрожена у  
                                  поплавама. 
 
ЗАКЉУЧАК бр. 5. Предлажемо Синдикалном одбору, да из наших средстава 
                                 помогнемо нашим радницима који нису обухваћени 
                                 усвојеним Правилима – подруми. 
 
ЗАКЉУЧАК бр. 6. Предлажемо Синдикалном одбору да се организује  
                                  састанак са радницима који су угрожени од клизишта, и да  
                                  са њима на том састанку нађемо заједнички приједлог за  
                                  помоћ.  
 
ЗАКЉУЧАК бр. 7. Предлажемо Синдикалном одбору да усвоји критериј I-ве  и   
                                 II-ге категорије давања новчане помоћи нашим радницима 
                                 угроженим од поплава: 
      
      I – категорија објекти више угрожени, 
     II – категорија објекти мање угрожени 
    
   1. ПРИЗЕМНЕ КУЋЕ -  I категорија - 13 радника по 2.000 КМ 
                                                          (двијехиљаде марака) 
           
                                        - II категорија – 06 радника по 1.500 КМ 
       (једнахиљадапетстотина марака) 
 



   2.  КУЋЕ НА СПРАТ 
                                         -  I категорија - 18 радника по 1.500 КМ 
        (једнахиљадапетстотина марака) 
          - II категорија –04 радника по 1.000 КМ 
         (једнахиљада марака) 
 
 
ЗАКЉУЧАК бр. 8. Предлажемо Синдикалном одбору да послије усвојених 
             Извјештаја за расподјелу средстава, те исте прослиједи 
   Одбору Синдиката Електропривреде и Главном одбору  
              ЕНЕРГЕТИКЕ.  
 
 
 
 
 
 
ДОСТАВИТИ:      ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
1. Синдикални одбор (регистар)  1. Митар Томић  __________ 
2. Чланови Синдикалног одбора 13 х 2. Радован Цвјетиновић __________ 
3. Предсједнику Скупштине   3. Илија Томић  __________ 
4. ОГЛАСНЕ ПЛОЧЕ 3 Х    4. Душан Ђукић  __________ 
       5. Душко Јовичић  __________ 
       6. Бојан Рикић  __________ 
 
 


