
 

СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ РАДНИКА 

ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ОДБОР СИНДИКАТА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 

                                                       РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 
Број:   18/15 

Датум: 05.08.2015. године 

 

З А П И С Н И К 
 

Записник са дванаесте сједнице Одбора синдиката Електропривреде Републике Српске, 

одржане дана 05. августа 2015. године са почетком у 10,00 часова, у просторијама управне зграде 

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград. 

 

 

Сједници су присуствовали: 

 Небојша Бјелица, предсједник СО „ХЕ на Дрини“ Вишеград и предсједник Синдиката „ЕРС“, 

 Слободан Остојић, предсједник Синдиката удружених радника Енергетике РС  

 Жељко Тепавчевић, предсједник СО „РиТЕ Гацко“ Гацко, 

 Зоран Мићановић, предсједник СО „РиТЕ Угљевик“ Угљевик, 

 Милош Нинковић, предсједник СО „ХЕТ“ Требиње, 

 Жељко Стојичић, предсједник СО „ХЕ на Врбасу“ Мркоњић Град, 

 Ристе Рогић, предсједник СО „Електрокрајина“ Бања Лука, 

 Бранислав Секулић, предсједник СО “Електро Бијељина“ Бијељина, 

 Раде Нинковић, предсједник СО „Електрохерцеговина“ Требиње, 

 Кораљка Марков-Ковачевић, предсједник СО „МХ ЕРС МП“ Требиње, 

 Миливоје Југовић, предсједник СО „Електродистрибуција“ Пале и 

 Драгана Томић, записничар. 

 

 

Небојша Бјелица, предсједник Синдиката ЕРС, је констатовао да су сви позвани чланови 

Одбора синдиката „ЕРС“ присутни на сједници, осим предсједника СО „Електро Добој“ Добој 

Обрада Симића, који је одсутан из здравствених разлога, те отворио сједницу и поздравио све 

присутне и пожелио успјешан рад на сједници. 
 

 

Након уводних излагања предложен је сљедећи: 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

1. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Одбора  синдиката „ЕРС“ ;  

 

2. Информација о актуелним дешавањима  у синдикалним организацијама између двије 

сједнице; 

 

3. Упознавање са закључком са сједнице Колегија директора МХ „Електропривреда РС“ 

одржане 24.07.2015. године; 

 

4. Текућа питања; 

 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 
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Т а ч к а  1. 

 

Након разматрања Записника са претходне сједнице Одбора синдиката „ЕРС“, Одбор је 

донио 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Усваја се Записник са претходне сједнице Одбора синдиката „ЕРС“, једногласно. 

 

 

Т а ч к а  2.  

 

Кораљка Марков-Ковачевић, предсједник СО „МХ ЕРС“ МП Требиње, је наваела да је у 

складу са Посебним колективним уговором  радницима овог Предузећа исплаћена накнада за 

зимницу/огрев у висини од три цијене рада МХ „ЕРС“, као и  регрес за коришћење годишњег 

одмора у цјелокупном предвиђеном  износу. 

 

Зоран Мићановић, предсједник СО „РиТЕ Угљевик“ Угљевик, је навео да није било посебних 

активности у овој синдикалној организацији у периоду између двије сједнице, обзиром да је сезона 

годишњих одмора, те да су накнада за огрев и регрес радницима уредно исплаћени.  

 

Жељко Тепавчевић, предсједник СО „РиТЕ Гацко“ Гацко, је истакао да је синдикална 

организација овог Предузећа у међувремену имала један активан период. Наводи да је одржано 

пар састанака Синдикалног одбора и Управе предузећа на тему  позиције РиТЕ Гацко у систему 

МХ ЕРС. 

 Истиче, такође, да је било проблема приликом исплате регреса радницима , у смислу да је 

добијен и званичан допис од директора за економско-финансијске послове у МХ „ЕРС“ МП 

Благојеа Шупић о немогућности обезбјеђивања средстава за  исплату регреса радницима. Након 

тога, упућен је допис Управи МХ „ЕРС“ МП са захтјевом да се исплати регрес радницима и позивом 

да се одржи састанак са представницима Управе МХ „ЕРС“ МП, са предложеним темамам за 

дневни ред, и то: позиција РиТЕ Гацко у свјетлу новог тарифног поступка и обустављање одлуке 

регулаторне комисије,  независна ревизија пословања Предузећа са акцентом на све што се 

дешавало у претходном периоду, и поштовање одредаба ПКУ ЕРС, али до састанка није дошло. 

Затим је послат још један допис са позивом за одржавање састанка са члановима Управе МХ 

„ЕРС“ МП, те се очекује да ће исти бити уприличен.  

Одржан је састанак 22. јула, те су на истом усаглашени даљи циљеви и правци дјеловања 

Управе Предузећа и Синдикалног одбора. Наводи да забрињава позиција и однос Холдинга према 

статусу РиТЕ Гацко. Сматра да ће се морати уложити велики напори и учинити конкретни потези за 

рјешавање ситуације у Предузећу, јер нарушавајући на овакав начин пословање РиТЕ Гацко 

нарушава се и читав систем ЕРС-а.  

На крају је навео да је испоштован захтјев да се исплати регрес радницима, што је и 

извршено до 10. јула у цјелокупном износу. 

 

Раде Нинковић, предсједник СО „Електрохерцеговина“ Требиње,  навео је да су регрес и 

накнада за огрев у овом предузећу исплаћени. Да су вршене активности везане за начин исплате 

дуговања водоводу, те је за исто потписан протокол.  

 

Бранислав Секулић, предсједник СО “Електро Бијељина“ Бијељина, је истакао да је овом 

Предузећу  ситуација нешто лошија када су у питању исплате накнада радницима по основу 

Посебног колективног уговора, те да је исплаћена половина накнаде за регрес, да накнада за 

огрев није исплаћена, као и накнаде за јубиларне награде. Да је спорна и исплата накнада за 

превоз, нису исплаћене накнаде за мај, јун и јул, али да је став управе да је у питању само 

кашњење исплате накнада и да ће све бити исплаћено до краја текуће године.  
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Милош Нинковић, предсједник СО „ХЕТ“ Требиње, је истакао да у овом Предузећу све тече по 

плану, да је исплаћен дио за огрев/зимницу, да је исплаћен регрес у цјелокупном износу, као и 

јубиларне награде, те да није било много активности у протеклом периоду. 

 

Жељко Стојичић, предсједник СО „ХЕ на Врбасу“ Мркоњић Град, наводи да су у протеклом 

периоду испоштована све накнаде радницима по Посебном колективном уговору, сем што је 

спорна исплата накнада за превоз код једног дијела радника, односно у питању је спор око 

тумачења колективног уговора, те се тренитно улажу напори да се исти ријеши и захтјев је послат ка 

Комисији за тумачење колективног уговора. 

Такође је информисао присутне да је почела изградња објекта ХЕ Бочац II снаге 10,5 МWh, 

односно да је извођач радова уведен у посао, да се исто финансира из властитих средстава, те да 

радови теку доста добро. 

 

Ристе Рогић, предсједник СО „Електрокрајина“ Бања Лука,  је изнио актуелна дешавања у 

овом предузећу, те навео да није било много активности у периоду озмеђу двије сједнице. Да што 

се тиче обавеза по Посебном колективном уговору, у току је исплата првог дијела регреса, 

исплаћена је радна јединица Електродистрибуција Бања Лука, а да је за три радне јединице 

исплаћена накнада за огрев. Да је одржан састанак са Управом на којем је обећано да ће све 

бити исплаћено до краја текуће пословне године. Истакао је да Управа Предузећа улаже много у 

изградњу нових објеката, како би се створили бољи услови за рад радника, те да је отворена 

пословница у Рибнику, што припада радној јединици Мркоњић Град, да се у Челинцу гради нови 

пословни објекат, положен је камен темељац, јер је стари настрадао у прошлогодишњим 

поплавама, те да постоји могућност и за изградњу новог објекта у радној јединици Прњавор. 

 

Миливоје Југовић, предсједник СО „Електродистрибуција“ Пале, наводи да није било 

значајних активности између сједница, те да је у овом предузећу исплаћен дио регреса и бон за 

зимницу/огрев први дио. 

 

Слободан Остојић, предсједник Синдиката удружених радника Енергетике РС, наводи да није 

овлаштен да говори о активностима синдикалне организације у име предсједника СО „Електро 

Добој“ Добој Обрада Симића, али да располаже информацијама да је у овом предузећу 

исплаћен регрес и накнада за огрев, први дио од 420 КМ. 

 

Небојша Бјелица, предсједник СО „ХЕ на Дрини“ Вишеград, информише да су у овом 

предузећу до сада испоштоване све обавезе према радницима предвиђене Посебним 

колективним уговором. 

Похвалио је почетак изградње ХЕ Бочац II, посебно што се изградња истог финансира из 

властитих средстава. 

 

 

Т а ч к а  3. 

 

Небојша Бјелица, предсједник СО „ХЕ на Дрини“ Вишеград и предсједник Синдиката „ЕРС“, је 

дао уводну ријеч и навео да је на Колегију директора МХ ЕРС, одржаном 24.07.2015. године у Бања 

Луци, на којем су, осим директора свих зависних предузећа и директорице МХ ЕРС са 

сарадницима, присуствовали и министар индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић са 

помоћником, као и представници Синдиката ЕРС. На истом је разматран дневни ред, на којем је 

између осталих разматрана и тачка: разматрање реализације Закључка Владе РС у вези 

ефикаснијег, економичнијег и рационалнијег пословања Матичног предузећа и зависних предузећа 

у систему МХ ЕРС, од 23.04.2015. године. Наводи да закључци и записник са сједнице Колегија 

директора још нису достављени, али да су на сједници јасно презентирани закључци, од којих је 

један тема ове тачке дневног реда, а односи се на приједлог за анексирање ПКУ ЕРС. 

 Како је био један од присутних представника испред Синдиката на састанку, износи да је 

директорица МХ ЕРС одржала уводни говор у којем је опширно описала тешку ситуацију у 
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 електропривреди, затим посљедице поништења тарифног поступка за повећанје цијена ел. 

енергије, те на крају изнијела приједлог да се, у сврху рационализације трошкова, изврши 

анексиранје Посебног колективног уговора ЕРС, тј. да се укину категорије наканада радницима за 

огрев/зимницу, с тим да зависна предузећа која нису исплатила први дио накнаде за огрев, до 

краја текуће године исти исплате, а да се не исплаћује други дио накнаде предвиђен за зимницу. 

 Информисао је такође да је на истом састанку изнио да приједлог за анексирање ПКУ ЕРС у 

наведеном смислу није добро рјешење, јер је на прагу доношење новог Законао раду и ново 

колективно преговарање о истом. Да се осврнуо на 2014. годину и састанак Колегија директора, 

када је разматран захтјев за повећање, односно усаглашавање цијене рада, на којем је донесен 

закључак да није могуће кориговати цијену рада, али да у 2015. години остаје достигнити ниво права 

радника. Да је проблем објаснити радницима који даноноћно раде на одржавању оптималне 

погонске спремности производних објеката и дистрибутивне мреже, да ће им бити ускраћене 

наведене накнаде, те да се може очекивати бурна реакција радника по овом приједлогу, те да се 

не могу предвидјети посљедице исте. Да радници нису допринјели тренутној тешкој ситуацији у 

ЕРС-у, те да је оваквим приједлогом „ископан гроб“ Синдикату ЕРС, јер ће радници закључити да 

Синдикат није знао или није хтио да одбрани њихова права. Да разматрајући нето плате, није 

испоштован закључак Синдиката за формирање комисија за разматрање постојеће 

систематизације, гдје се, такође поред свих уштеда трошкова,  могу направити значајније уштеде, 

посебно алудирајући на разлике у платама између произвођача посебно, дистрибутера посебно, 

а такође односа између произвођача и дистрибутера.  

  Такође је истакао да је директорица у свом излагању навела да је приједлог за укидање 

накнаде за огрев и зимницу, између осталог и због реакције јавног мњења на евентуално повећање 

цијене електричне енергије, те због „медијске хајке“ истог на раднике електропривреде који 

накнаде за огрев и зимницу примају увиду бона за електричну енергију. 

 

Жељко Тепавчевић, предсједник СО „РиТЕ Гацко“ Гацко, је такође упознао присутне са током 

састанка Колегија директора, истичући да је директорица МХ ЕРС, одржала дужи говор на којем је 

истакла проблематику због суспензије рјешења РЕРС у новом тарифном поступку и новим 

цијенама ел. енергје, које су биле унешене у планове пословања свих зависних предузећа, почев 

од 01.07.2015. године. Говорила је, такође о штети коју је Холдинг претрпио о прошлогодишњим 

поплавама, у свијетлу додатних намета који су оптеретили Електропривреду РС, у смислу издвајања 

у Фонд солидарности. Те, наводи, да је истакла да у МХ ЕРС постоје вишкови радника. 

Представници Синдиката су скренули пажњу да радници нису одговорни за наведену ситуацију, а  

директорица је ставило примједбу да Синдикат није био довољно активан медијски, те да није 

подражао и тражио повећање цијене електричне енергије. Представници Синдиката су скренули 

пажњу да је постојао допис Одбора синдиката ЕРС којим се подржава повећање цијене ел. 

енергије у којем је стајала и клаузула уз обавезно субвенционирање социјално угрожених 

категорија становништва. Скренута је пажња и да радници ЕРС-а  нису вршили запошљавање, те 

када се у протеклој години упозоравало на неконтролисано и неселективно  запошљавање, 

одговорено је да Електропривреда мора бити и социјално осјетљива и гарантовано, у више 

наврата, да ће у 2015. години бити испоштована сва права радника.  

  Истиче, да је упозорио да нема аргумената за приједлог за анексирање ПКУ ЕРС, тј. уштеда 

на рачун права радника радника и укидања наканада за зимницу/огрев, те уколико се код тога 

приједлога остане да ће Синдикат „изнијети прљави веш“ Управе Холдинга. након тога је кренуо 

оркестрирани напад од стране појединих директора зависних предузећа. Све то нам говори да 

Управа Холдинга креира пословну политику зависних предузећа. Итакнуто је још једанпут да 

радници нису криви што се Електропривреда налази у тешкој ситуацији.  

Износи мишљење да је недопустиво отварати ову тему пред доношење новог Закона о раду 

који ће отворити и ново колективно преговарање.  Те да је овакав приједлог тест за представнике 

Синдиката ЕРС. 

Наводи да је запријећено да уколико се не прихвати приједлог анексирања ПКУ ЕРС, повући 

ће се потпис са ПКУ ЕРС, у којем случају ПКУ важи још шест мјесеци, а након тога ступа на снагу 

само примјена Закона о раду.  
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Да је симптоматично да још увијек нису достављени закључци са сједноце Колегија директора, на 

којем су разматране тако важне теме, а Синдикату је дат рок до краја августа да се изјасни о 

приједлогу за анексирање ПКУ. Закључује да се треба хитно кренути у активности везане за 

рјешавање овог питања и предлаже да се у што краћем временком року одржи састанак свих 

синдикалних одбора, те да на истом буде обавеза појединачно и јавно изјашњавање, „За“ или 

„Против“ наведеног приједлога. 

 Износи, такође, да смо свједоци ситуације која је настала усљед доношења новог Закона о 

раду у Федерацији БиХ, те да се можемо надати да ће исти закон бити усвојен и у Републици 

Српској. Те да оно што је забрињавајуће за раднике Електропривреде, који су стуб економије 

Републике Српске, да се наш глас као социјалног партнера не чује у Министарству рада и у Влади 

РС, која ће бити предлагач новог Закона. О овој теми је причано више пута и тражило се мјесто за 

Синдикат енергетике у савјету за економско-социјални дијалог. Трба ставити до знања да се не 

смије дозволити да се креира нови Закон без представника радника Електропривреде, односно 

Енергетике РС. 

 Сматра да би по питању теме анексирања ПКУ ЕРС и доношења новог Закона о раду  и 

новог колективног преговарања требало донијети план рада и активности комплетних потеза, како 

Одбора синдиката ЕРС, тако и свих Одбора синдиката у зависним предузећиме, у смислу 

организовања зборова радника гдје би на објективан начин била приказана свеукупна ситуација, 

као и да би требало чинити мало јачу и ширу медијску презентацију ставова Синдиката, и користити 

консултантске услуге оних који су прошли кроз фазе доношења новог закона о раду. 

На крају наводи да се  предсједници Синдиката налазе на одговорним позицијама, да су им 

радници указали своје повјерење, и да ће читав процес преговарања бити изузетно тежак, али да је 

најважније да у цијелом том процесу Синдикат покаже јединство и одлучност у очувању достигнутог 

нивоа права радника.    

 

 

Ристе Рогић, предсједник СО „Електрокрајина“ Бања Лука, је навео да је колега у претходном 

излагању врло детаљно изнио запажања са састанка Колегија директора. Да је  прихваћено да 

одржи састанак крајем августа на којем ће присуствовати представници Одбора синдиката ЕРС и 

директорица Холдинга са својих пет сарадника, на којем ће се преговарати о наведеном 

приједлогу. Сматра да није потребно сазивати заједнички састанак свих синдикалних одбора 

предузећа, већ да се у сваком предузећу појединачно одрже састанци Синдикалних одбора, на 

којима ће се њихови чланови изјаснити по овом питању, а предсједници као повјереници пренијети 

даље њихове ставове. Сматра да треба формирати тим за преговоре од пет чланова испред 

Одбора синдиката ЕРС, из различитих зависних предузећа. Такође сматра да је потребно 

ангажовати доброг правника или адвоката, са којим би се вршиле консултације везане за 

преговоре, а у сврху очувања и заштите права радника, односно како би се преговори окончали у 

корист радника. 

 

Слободан Остојић, предсједник Синдиката удружених радника Енергетике РС, је изнио да је 

био присутан на сједници Надзорног одбора, та да му је том приликом директорица Холдинга 

незванично саопштила да ће доћи до измјена ПКУ ЕРС, те да ће се сазвати Колегиј директора на 

којем ће се то и разматрати. Након тога је и дошло до одржавање сједнице Колегија директора на 

којој је донесен закључак којем је предложено анексирање ПКУ ЕРС. Констатује да су чланови 

одбора синдиката, који су били присутни на том састанку и као и он имали исти став по повом 

приједлогу, а то је да се достигнути ниво права радника не може мијењати. Наводи да је у току 

усаглашавање нацрта новог Закона о раду, те да ће врло брзо доћи до преговарања о истом, гдје 

треба да се изнесе мишљење и став Синдиката енергетике и Одбора синдиката ЕРС, те да треба 

заузети јединствен став и борити се за исти. 

 

Небојша Бјкелица, наводи да је потебно да Синдикат изнесе своје мишљење и став везано за 

приједлог анексирања ПКУ ЕРС, те да и ако дође до повлачења потписа од стране генералне 

директорице, Посебни колективни уговор  остаје на снази још шест мјесеци, односно до 

доношења новог ПКУ. Затим отвара дискусију по овој тачки дневног реда. 
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Кораљка  Марков – Ковачевић, предсједник СО „МХ ЕРС МП“ Требиње, је подсјетила да је на 

заједничкој сједници синдиката који је одржан у мају мјесецу било назнака о овим питањима и да 

су поједине колеге поставиле питања шта ће се моћи учинити ако се нови Закон о раду деси у току 

љета, а Синдикат Енергетика нема столицу за преговоре. Подсјећа да је тада истакла да око девет 

хиљада радника запослених у Електропривреди и око три хиљаде запослених у нафтној индустрији, 

је довољан аргумент да се столица за преговоре добије, јер сви незванично достављени коментари 

неће ући у приједлог новог Закона, а и оно што се званично достави, амандмани, питање је да ли 

ће ући у приједлог Закона због кратког временског рока. Сматра да нико није смио бити затечен 

овом ситуацијом јер се о новом Закону о раду говори већ дуже вријеме, те да је требало кроз 

Синдикалне одборе упознавати раднике са овим. Сматра да је сада прави тренутак да се покаже 

шта је улога синдиката и да се пред раднике изађе „чистог образа“. Такође сматра да ће, судећи 

по изјавама министра, нови Закон о раду бити усвојен до краја текуће године, те да ће ММФ својим 

механизмима спровести усвајање закона у задатим роковима. Наводи да због свега, треба наћи 

начин како заштитити раднике, а радници електропривреде су једини остали у јавном сектору и 

једини још имају загарантована права. Износи да ће нови Закон донијети нови колективни уговор и 

да ће се многа права радника смањивати, да ће се многе накнаде укинути или бити регулисане на 

другачији начин. Износи да су радници свјесни кризе и тога да је привилегија радити у 

електропривреди, али исто тако подсјећа да су радници ЕРС увијек били солидарни, приликом 

поплава, помагали социјалне категорије становништва, спортске клубове и сл. Навела је такође, да 

је одмах након састанка Колегија директора, у овом предузећу сазван Синдикални одбор и да је 

став свих био да је одмах требало сазвати Одбор синдиката ЕРС како би се сви усмено 

информисали  и заузео став по донесеном Закључку Колегија, а не чекати доставу закључака, како 

би већ данас имали рјешења. У међувремену се десио састанак три синдикална одбора, на који 

је била пован и Синдикални одбор МХ ЕРС МП,  на иницијативу Жељка Тепавчевића, предсједника 

Синдикалне организације „РиТЕ Гацко“, међутим на том састанку није присуствовао СО МХ ЕРС 

МП,  али одржан је састанак Синдикалне организације МХ ЕРС МП, на којем су донесени закључци 

који су прослијеђени на састанак у Гацко. Између осталог, у допису који је прослијеђен и који је 

прочитала, наведено је да је потребно очувати јединство синдикалних организација, те да је 

предложено да се одржи заједнички састанак свих Синдикалних одбора зависних предузећа из 

састава МХ ЕРС, те да сједницу треба организовати хитно, обзиром на кратке рокове за заузимање 

става и изјашњење по Закључку Колегија директора. 

 

Зоран Мићановић, предсједник СО „РиТЕ Угљевик“ Угљевик, истиче да је најбалаже речено да 

је Одбор синдиката разочаран иступом Управе МХ ЕРС, као и некоректним понашањем 

административне службе МХ ЕРС МП према Одбору синдиката ЕРС, због недостављања записника 

и закључака са сједнице Колегија директора, на вријеме. Да се таквим понашањем подцјењује 

Синдикат. Сматра да овакво понашање Управе МХ ЕРС треба искористити, јер одузимања, 

жаргонски речено „ударање по џепу“  радника, уједињује раднике и то брише и ставља у други 

план страначке подјеле. Такође сматра, да они који дају овакве приједлоге „кабинетски“ 

размишљају и немају осјећаја за раднике, те да је пробјем објаснити раднику, електричару на 

стубу, багеристи у руднику и сл., зашто му се одузима нешто што је зарадио  и остварио право на 

исто, а образложење је да би се избјегао притисак јавности везан за поскупљење ел. енергије, те 

да се умири јавно мњење и створе услови за нови тарифни поступак, тако што ће се радницима 

електропривреде ускратити бон за електричну енергију.  Истиче да је сагласан са приједлогом да 

се одржи, у што краћем року, заједничка сједница свих Синдикалних одбора зависних предузећа.  

Истиче да су производна предузећа РиТЕ Гацко и РиТЕ Угљевик  у изузетно тешкој 

финансијској ситуацији, зато што је Управа МХ ЕРС неспособна. Пита се, како је могуће да 

Матично предузеће које има оснивачки капитал у износу од 900.000,00 КМ остварује добит од 22 

милиона,  док производна предузећа послују са губитком. То говори да је Управа МХ ЕРС 

неспособна да код РЕРС-а излобира да се код произвођача изврши адекватна унутрашња 

расподјела цијена које треба повећати, јер се другачије не може пословати. Констатује да нема 

перспективе за Електропривреду РС без двије базне електране, које се доводе у такву ситуацију да 



не могу да раде, односно које испуњавају план, али послују са губитком. Навео је примјер како је 

очувана РиТЕ Гацко 2004. године, када је Влада била донијела одлуку да предузеће иде у стечај, те  
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констатовао да сада нема воље или неће, не предузима ништа  Управа МХ ЕРС МП да помогне 

двјема термоелектранама. 

 Када је у питању нови Закон о раду, наводи да не постоји нацрт тог Закона, те да постоји 

само нацрт из 2013. године, како би се Синдикат огласио, дао мишљење и заузео ставове о истом. 

  Истиче, такође, да нико не разговара о социјалном збрињавању радника који ће доћи под 

„удар“ новог Закона. 

 

Кораљка Марков Ковачевић, износи да се прибојава да ће, када буде доступна коначна 

верзија нацрта Закона о раду, остати мало времена и већ бити касно да се Синдикат изјасни и 

изнесе своје ставове. Наводи да је Министар рада и борачко инвалидске заштите Савановић, јасно 

изјавио да ће Закон о раду РС бити врло сличан Закону о раду усвојеном У Федерацији БиХ. Те 

предлаже, да се за почетак детаљно анализира Закон о раду Федерације БиХ, како нас неби 

дочекало неспремне доношење овог Закона у РС, које ће вјероватно ићи по убрзаном поступку. Да 

постоји оформљена радна група која има ту обавезу, те да се иста може и проширити. 

 

Жељко Тепавчевић, предсједник СО „РиТЕ Гацко“ Гацко, износи да је импресиониран 

дискусијом колегинице Кораљке Марков Ковачевић, којом је обухваћено све оно што би синдикат 

требао предузети у наредном периоду. Да ће заједнички састанак свих Синдикалних одбора 

зависних предузећа појачати јединство Синдиката и пружити један јак аргумент да не може нико 

прозвати појединачног предсједника Синдикалног одбора да је износио само свој лични став или 

став неке политичке опције.  

Да што се тиче новог Закона о раду, формирана радна група која  се може и проширити 

треба да ради на анализирању тог Закона, али треба  ангажовати  и правника, односно адвоката 

приликом тумачења нацрта Закона и преговора о истом. 

Истиче да преговоре са Управом МХ ЕРС треба базирати на томе да се не може вршити 

рационализација трошкова тако што ће се умањити само радничка права, већ да треба донијети 

детаљан, реалан, проводив и дугорочан план рационализације трошкова на нивоу Холдинга и тога 

се придржавати, а онда би били спремни и радници да се одрекну својих права, ако би увидјели 

да се врше уштеде и да постоје реални планови на другим нивоима. 

 

Раде Нинковић, предсједник СО „Електрохерцеговина“ Требиње, наводи да, што се тиче 

приједлога Управе МХ ЕРС за анексирање ПКУ ЕРС стоји јединствен став Синдиката да на то не 

треба пристати и о томе нема преговарања. Истиче да подржава одржавање састанка свих 

Синдикалних одбора зависних предузећа у МХ ЕРС, као и ангажовање адвоката, правника за помоћ  

приликом тумачења новог Закона и евентуалних преговора о истом. 

 

Бранислав Секулић, предсједник СО “Електро Бијељина“ Бијељина, наводи да је 29. јула 

одржана сједница Синдикалног одбора на којој су донесени одређени закључци, између осталог и 

то да се не прихвата било какво анекцирање ПКУ, у овом моменту, јер се сматра да би то била 

једна издаја радника, односно да би се Синдикат „предао без борбе“, а тек слиједи промјена 

Закона и преговарање о новом колективном уговору. такође је донесен још један закључак који 

каже да уколико Одбор синдиката нема снаге и храбрости да одбије предложено анексирање 

ПКУ, треба одржати заједничку сједницу свих Синдикалних одбора, како би се обухватио што шири 

круг  људи и како би се све информације адекватно могле пренијети у све радне јединице односно 

свим радницима. Сматра да са Управом Холдинга не треба разговарати о правима радника, већ 

преговарати о другим начинима рационализације трошкова, односно уштеде. Истиче наду да ће 

се ускоро појавити коначна радна верзија Закона о раду, како би се исти могао анализирати и 

продискутовати. 

 

Милош Нинковић, предсједник СО „ХЕТ“ Требиње, истиче да је јединствен став када је су у 

питању преговори са Управом Холдинга везано за анексирање ПКУ, те да исто не треба прихватити, 

те да се достигнути ниво права радника не смије кршити.  Да што се тиче уштеда, може се штедити 



на много других ствари, нпр. на јавним набавкама, а не на накнадама радницима. Истиче да 

министрима не треба вјеровати јер они заступају супротну страну, када је ријеч о новом Закону о 
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 раду. Такође, истиче да подржава одржавање заједничког састанка свих Синдикалних одбора 

зависних предузећа, на којем ће се сви јавно изјаснити о приједлогу анексирања ПКУ. 

 

Жељко Стојичић, предсједник СО „ХЕ на Врбасу“ Мркоњић Град, наводи да је до 

информације о закључцима са Колегија директора дошао преко предсједника одбора синдиката. 

Сматра да се треба држати договорених принципа, те да не треба допустити да Синдикат буде 

омаловажаван. Мишљења је да треба одржати састанак свих Синдикалних одбора, али се 

истовремено пита да ли је потребна подршка Синдикалних одбора како би се заузео став о 

приједлогу анексирања уговора. Сматра да би можда било боље сачекати преговоре о новом 

Закону о раду, односно припремити и анализирати измјене Закона, те и о томе дискутовати на  

заједничком састанку Синдикалних одбора. Износи став да не треба прихватити приједлог 

анекцирања ПКУ, који је евидентно јединствен. Да је врло некоректно од  стране Холдинга што 

Одбору синдиката нису достављени закључци са сједнице Колегија директора. Да је сада трнутак 

да се покаже јединство и снага синдиката. Да теба припремити раднике, односно Синдикалне 

одборе и објаснити шта нас очекује у предстојећем периоду, у смислу доношења новог Закона о 

раду, те да постоји могућност учествовања само у евентуалној јавној расправи, када је у питању 

нови Закон.  Такође, износи мишљење да би било добро да се на састанак Синдикалних одбора 

позову представници Управе Холдинга и надлежних Министарстава. 

 

 

Ристе Рогић, предсједник СО „Електрокрајина“ Бања Лука, истиче да се синдикату не смије 

пребацивати да се није залагао за повећање цијене електричене енергије. да што се тиче, 

приједлога за анексирање ПКУ ЕРС стоји да ће сви чланови Одбора синдиката бранити права 

радника. Да није потребно ангажовати адвокате из иностранства како би нам тумачили нови закон, 

то указује да не постоји повјерење у домаће правнике. Предлаже да се прво одржи састанак 

Синдиката Енергетике, па да се након тога сагледа да ли је потребно да се сазове састанак 

Синдикалних одбора, те да је на један од састанака Одбора синдиката требало позвати 

директорицу Холдинга. Износи да регионалне састанке Синдикалних одбора не треба одржавати, 

јер се стиче утисак да се врше подјеле, да не постоји јединство. 

 

Миливоје Југовић, предсједник СО „Електродистрибуција“ Пале, наводи да је све већ речено 

по овој тачки дневног реда и да се сслаже са приједлозима. Те сматра да Управа Холдига треба да 

објасни, на прави начин, због чега је потребно да се повећа цијена електричне енергије, а не на 

начин како је то до сада рађено, чиме је изгубљена медијска битка.  Сматра да ако ће се одржати 

састанак Синдикалних одбора, на исти треба позвати представнике Холдинга и министарстава 

којима ће се саопштити ставови Синдиката. 

 

Слободан Остојић, предсједник Синдиката удружених радника Енергетике РС,  наводи да 

постоји више сегмената на којима се могу направити уштеде, а да се не дирају права радника, те 

наводи примјере за исто. Износин да је заузет јединствен став и договор и да синдикат нема право 

допустити некоме да одлучује умјесто њега. Сматра да треба уложити све напоре да се синдикат 

добије столицу у економско-социјалном савјету. 

 

Небојша Бјелица, предсједник СО „ХЕ на Дрини“ Вишеград и предсједник Синдиката „ЕРС“, је 

на крају коментарисао нови Закон о раду, те између осталог навео да наведени Закон оставља 

мало простора за колективно преговарање, теда ће у том смислу бити врло тешко у предстојећем 

периоду.  

 

 

Након дискусије, Одбор синдиката „ЕРС“ је донио 
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