
СВИМ ЧЛАНОВИМА НАШЕ СИНДИКАЛНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖЕЛИМО СРЕЋНЕ 

БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ, 
УЗ ПУНО ЗДРАВЉА, СРЕЋЕ, ПОРОДИЧНОГ И 

ПОСЛОВНОГ УСПЈЕХА.  
ОНИМА КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ ИЗ НЕКАКВИХ 
РАЗЛОГА, ТАКОЂЕ ЖЕЛИМО СВЕ НАЈЉЕПШЕ 
У НОВОЈ 2018. ГОДИНИ, УЗ ПОРУКУ: „БУДИТЕ 

ЧЛАН НАЈБОЉЕ И НАЈЈАЧЕ СИНДИКАЛНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РС – ЧЕКАМО ВАС!“

Издавач: Синдикални одбор Рудника и Термоелектране Угљевик    Број 27    Јануар  2018. године   
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НАДЗОРНИ ОДБОР    ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
1. Перо Мирковић - предсједник             1. Ракић Вељко – предсједник
2. Мико Деспотовић      2. Пајић Јово
3. Божидар Деспотовић      3. Зекић Милено
             4. Ристић Љубица
        5.Којић Љубица

ОДБОР ЗА СПОРТ И            ОДБОР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 
       РЕКРЕАЦИЈУ       ОДМОР

1. Лазић Славиша – предсједник   1. Јовичић Драгомир – Орац
2. Јован Божић     2. Драгослав Манојловић-Шеки
3. Перо Милановић     3. Вељко Рикановић
4. Стево Симић     4.Радовановић Раденко-Рокс
5. Перо Игњатовић     5. Јеленко Маринковић

ОДБОР РАДНИЦА И ОМЛАДИНЕ

1. МИРА МАКСИМОВИЋ - предсједник
2. ЉИЉАНА ЈОВИЧИЋ    
3. СВЕТЛАНА РЕНОВИЦА
4. МИРЈАНА РИКИЋ
5. БРАНКА МИЋИЋ
6. ДАНИЈЕЛА МИТРОВИЋ  
7. МИЛАНКА БОГИЋЕВИЋ     

Поштовани синдикалци,

искрено се надамо да ћете разумјети 
и прихватити ову мало дужу паузу, односно не 
појављивање нашег информативног листа Син-
дикалац, нешто више од четири мјесеца. По-
следње издање штампано је у Августу 2017. 
године и комплетно је везано за предстојеће из-
боре у нашој Синдикалној организацији, и свим 
синдикалним организацијама у Електропривре-
ди и Синдикату удружених радника енергетике 
Републике Српске. Подржани су они кандидати 
који ће најбоље и најквалитетније представља-

ти у наредном четворогодишњем мандату. Сви 
смо свједоци да су синдикални избори били ко-
ректни, а тај тренд ће се настављати и у будућно-
сти, магнет за многе политичке опције, странке 
и друге тзв невладине организације је био наш 
синдикат. Требало је ту пресију издржати, хвала 
свима који су остали хладне главе, који су били 
достојанствени, који нису подлегли разним инси-
нуацијама и који су помогли да побиједи демо-
кратија. Објавили смо све Правилнике по којима 
сте могли гласати. Упоредо са превођењем избо-
ра окончана је борба за потписивање  Колектив-
ног уговора.

Изабрани чланови за Синдикални одбор по Подружницама:

РЈ „РУДНИК“    РЈ „ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“  „ТРИ СЕКТОРА“

1.БЕНОВИЋ ТОМИСЛАВ  1. ТОМИЋ ЂОКИЦА  1. МИЋАНОВИЋ ЗОРАН
2.БАБИЋ ДРАГАН – ЋОПО 2. РАДОВАНОВИЋ ДУШКО 2. ЗАРИЋ ДАЛИБОР
3.ТЕКИЋ БОРИВОЈЕ  3. СПАСОЈЕВИЋ ЗЛАТКО  3. ПРЕЛИЋ ДАВОР
4.ДРАГИЋ РЕЉА   4. МАНОЈЛОВИЋ ВЕЛИБОР
5.ТОМИЋ МИТАР
6.МИТРОВИЋ БРАНИСЛАВ

На првој Скупштини је изабран Председник Синдикалне организације Мићановић Зоран, 
подпредседници Синдикалне организације Беновић Томислав и Ђокица Томић.

Изабрани чланови Скупштине Синдикалне организације:

РЈ  „РУДНИК“    РЈ „ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“              „ТРИ СЕКТОРА“

1.БЕНОВИЋ Л. БОБАН   1. СИМИЋ СТЕВО                1. ТОМИЋ БУДИМКО
2.ЈОВИЧИЋ В. ГОРАН – ГИМИ  2. ГОЛУБОВИЋ МИЛЕНКО-Голуб          2. ЈОВИЧИЋ ДРАГОМИР–Орац
3.ЛАЗИЋ Ц. СЛАВИША   3. РИКАНОВИЋ ВЕЉКО               3. МАКСИМОВИЋ МИРА
4. ЈОВИЧИЋ С. ЉИЉАНА  4. ПЕТРИЧЕВИЋ МИЛОВАН –Микац     4. МИТРОВИЋ ДРАЖЕН
5. РАДОВАНОВИЋ Р.РАДЕНКО-Рокс 5. МАНОЈЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ-Шеки    5. МИЛАНОВИЋ ПЕРО
6. ТОДОРОВИЋ МИЛЕНКО  6. ВИЋИЋ ЧЕДО          6. КОЈИЋ ЉУБИЦА
7. БОЖИЋ Р. ЈОВАН   7. ЛАЗИЋ М. МИЛАН           7. БОЈИЋ БОЖИДАР
8. МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНКО  8. ИГЊАТОВИЋ ПЕРО           8. ТОДОРОВИЋ НЕНАД
9. МИРКОВИЋ Ц. ПЕРО  9. МИЈАТОВИЋ МЛАДЕН        
10. ГАШИЋ Н. ВОЈИСЛАВ            10. ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСА
11. МИРКОВИЋ Д. МИЛАДИН              11. ЂУРАНОВИЋ ИГОР
12. БОЈИЋ Б. БОЈАН
13. РАДОВАНОВИЋ МИЛАДИН
14. РИКИЋ Ђ. АЦО
15. ТОДОРОВИЋ С. МИРОСЛАВ
16. ПЕТРОВИЋ Н. БРАНИМИР
*НАПОМЕНА:

ПЕРО МИРКОВИЋ ЈЕ ИМЕНОВАН ЗА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, А УМЈЕСТО 
ЊЕГА ЈЕ БАБИЋ Ж. БОЖИДАР
На првој  Скупштини, изабран је предсједник Скупштине Синдикалне организације Беновић Л. Бобан, а за 
потпредсједнике Томић Будимко и Лазаревић Алекса.

Морамо истаћи велики успјех што је Председник 
Синдикалне организације РиТЕ Угљевик, Зоран 
Мићановић, уз апсолутну подршку без и једног 
гласа против, изабран за Предсједника Синдика-
та „Електропривреде Републике Српске“. Ово је 
уједно и признање комплетној нашој синдикал-
ној организацији, јер су колеге широм Републи-
ке Српске знале да цијене наш допринос у борби 
против једностраног увођења два Правилника о 
раду, умјесто Колективног уговора, од стране ди-
ректора Ковачевића. У тој борби, велику подрш-
ку смо имали од браће из Гацка, на челу са њи-
ховим Предсједником Жељком Тепавчевићем. 
Били би неискрени, када би прећутали, и то, да 
смо у свим битнијим преговорима са руковод-
ством Холдинга, везаним за коначно потписи-
вање Колективног уговора имали подршку и два 
директора,  Ђорђета Поповића(РиТЕ Угљевик) и 

Милидраг Миленка (РиТЕ Гацко).
Остали су се трудили да умање достигнута права 
радника и стајали су нам на путу.
У циљу што боље информисаности радника, од-
штампали смо 1.000 примјерака Колективног 
уговора, који је благовремено дистрибуиран по 
радним мјестима.
Позивамо наше чланове да све сугестије, 
примједбе, идеје, презентују у канцеларију Син-
диката, лично, путем својих делегата у Скупшти-
ни, представника у Синдикалном одбору, елек-
тронски, или на било који други начин. Свима 
стојимо на располагању, а Предсједник је спре-
ман да прими, поразговара и помогне сваком 
раднику.
Молимо наше чланове,  да не насиједају ни на 
какве измишљене приче, да не буду жртве днев-
не политике и тзв. локалних политичких моћни-
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ка. Наравно, подржавамо наше чланове да се 
баве разним активностима, па и политичким, 
али само мимо радног мјеста и времена. За све 
активности у кругу Предузећа, радници ће има-
ти безрезервну подршку Синдиката, само ако се 
понашају и дјелују у складу са актима Синдика-
та и споразумима, које су обострано потписали 
Синдикат и Послодавац.
Појединачне излете и замајавање радника неће-
мо толерисати, нити подржати. 

Позивамо наше младе раднике и раднице да се 
још више укључе у рад Синдиката, јер младост 
је наше највеће богатство. Трудићемо се да и 
даље очувамо репутацију коју имамо широм Ре-
публике Српске, да  грабимо крупним корацима 
напријед,  да и даље останемо при нашем „СВИ 
ЗА ЈЕДНОГ, ЈЕДАН ЗА СВЕ“.

         УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „СИНДИКАЛЦА“

Примјер: 

Наша бруто плата је око четири милиона марака на нивоу мјесеца. Управа својом 
Одлуком за тај мјесец планира 3%, а то је око 120.000,00 КМ (стодвадесетхиљадамарака), 
те паре се распореде по Радним јединицама и Секторима.
Изброрићемо се да се потпише и Правилник о изузетном доприносу до 7%, што то 
практично значи, са овим Правилником покушавамо да пегламо радни стаж.

На примјер; радник са 30 година радног искуства:
• По ранијем Колективном уговору, иао је 18%
• По садашњем Колективном уговору, имао би за 25 год. х0,3 = 7,5%
за 5 година х 0,5 = 2,5%.
Додајемо изузетан допринос 7%/40 година = 0,175
30 година радног стажа х 0,175 = 5,25
када све то саберемо то је 15,25%

Упоређење:
- Садашњи минули рад је: 18%
- По Колективном уговору без „изузетног доприноса“: 10%
- По Колективном уговору „са изузетним доприносом“: 15,25%
Шта то значи без „изузетног доприноса“ умањење минулог рада било би 8%, а са 
Правилником о изузетном доприносу 2,75%, по мјесецу биће умањен „МИНУЛИ 
РАД“.

   РИЈЕЧ    ПРЕДСЈЕДНИКА
Поштовани Синдикалци,

Сходно нашим договорима, дужни смо 
и обавезни да Вас информишемо о свим 
дешавањима.
Ми смо се скупа договрили да имамо више 
видова информисања.
Усмено информисање је од стране чланова 
Синдикалног одбора, чланова Скупштине у 
својим базама.
Имамо наш сајт,  којег уређујемо по потреби, и 
на том нашем сајту, не можемо објавити неке 
документе, који су интерне природе.
Трећи вид информисања је наш писани лист 
„СИНДИКАЛАЦ“.
Тренутно најактиелнија је израда Правилника, 
које смо обавезни да усвојимо по Колективном 
уговору.
Некако, то све иде споро и тешко. Зашто?
Зато што је Послодавцима у интересу да што 
мање дају својим радницима. Тај њихов став 
је за нас синдикалце неразумљив. АКО НИЈЕ 
ЗАДОВОЉАН РАДНИК, НЕМА НАПРЕТКА У 
ПРЕДУЗЕЋУ.
Вјечита ће та борба да буде између синдикалних 
затхијева, који су изузетно скромни и 
Послодаваца.
Ми се боримо архументацијом и нећемо 
дозволити ДА СЕ НАШ РАДНИК СМАТРА 
ТРОШКОМ. Кад буде потребно, тражићемо од 
Вас помоћ.

У нашим Захтјевима смо упорни, за сада пишемо 
и упозоравамо, а и томе има краја.
Израдом коефицијената, усвојили смо неколико 
принципа, а то је да најниже коефицијенте 
приближимо средини, средину приближимо ка 

вишој и високој стручној спреми.
Наш предлог смо предали Управи, и сада чекамо 
одговор. Најбитнија је ствар да разговарамо.
Стижу нам предлози од осталих Синдикалних 
организација, да се тражи од Руководства ОГРЕВ 
+ ЗИМНИЦА.
Ми смо имали договор, да се кроз наше плате 
надокнади ОГРЕВ+ЗИМНИЦА, још у АПРИЛУ 
2017. године. До данашњег дана то нисмо добили 
кроз плату.
Упутили смо Захтјев за исплату ОГРЕВА 
+ЗИМНИЦЕ за 2017. годину. Чекамо одговор.
Изборили смо се да имамо у Колективном 
уговору инструмент награђивања рада, „РАДНИ 
УЧИНАК“, то је одвајање  рада од нерада. Управа 
је дужна и обавезна да планира издвајање на 
нивоу године до 10%, од БРУТО ПЛАТЕ, за 
„РАДНИ УЧИНАК“.

Поштовани Синдикалци, 
радимо на томе да нас максимално заштитимо. Будите сигурни, да ћемо урадити што 
се најбоље може урадити, и да ћемо извући максимум од свега. Немојте сумњати, све 
наше договоре ћемо испоштовати.
Радо ћу доћи да будем са Вама. Биће прилике, када се не буде радило. Имате наше 
активисте, од њих можете добити квалитетне информације. 
Више морам бити присутан у Бања Луци и Требињу, тамо се одлучује и бране наши 
Захтјеви.
Замолићу Вас да не вучете исхитрене потезе. Вријеме је доста тешко. Ми нисмо имали 
три и по мјесеци производње. То је наша реалност.
Проучите добро Колективни уговор. Тај документ можемо примијенити ако имамо 
производњу.
Да будем искрен, што се тиче производње, ЈА САМ ЗАБРИНУТ, а о томе ћемо другом 
приликом.

       П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
      Синдиката Електропривреде РС и
        Синдикалне организације РиТЕ Угљевик

      Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.
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СИНДИКАТ УДРУЖЕНИХ РАДИКА
ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ОДБОР СИНДИКАТА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКE

Број: 19/17
Датум, 29.12.2017. године

                  В.Д.ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ЕРС-а 
                 ДИРЕКТОРИМА ЗП
                 Члановима Одбора синдиката ЕРС-а
                 Предсједнику СУРЕРС-а

ПРЕДМЕТ: Захтјев

Поштовани,

На адресу Председника Синдиката Електропривреде, упућен је допис у којем пише 
да би се требала одгодити примјена Колективног уговора, а разлог је, што нису урађени 
Правилници по Зависним предузећима.

Опет, по ко зна који пут, пишемо и констатујемо да је Синдикат, дао свој масималан 
допринос.

Управе Зависних предузећа показале су НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ, за израду Пра-
вилника, који смо обавезни усвојити до 31.12.2017. године. Довољно смо имали времена 
да завршимо посао.

Из Синдикалних организација су упућени ЗАКЉУЧЦИ, у којима пише да СИН-
ДИКАЛЦИ ТРАЖЕ ИСПЛАТУ БОНА ЗА ОГРЕВ И ЗИМНИЦУ, и да  се КОЛЕКТИВНИ 
УГОВОР МОЖЕ САМО ПРОЛОНГИРАТИ ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ, И ДА  ЈАНУАРСКА 
ПЛАТА 2018. године БУДЕ ИСПЛАЋЕНА ПО НОВОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ УЗ 
ПРИМЈЕНУ СВИХ ПРАВИЛНИКА, које смо били обавезни да донесемо до 31.12.2017. 
године.

 Прилог:  КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЈЕНАМА
       КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА МЈЕШОВИТОГ
       ХОЛДИНГА „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

        ПРЕДСЈЕДНИК
       ОДБОРА СИНДИКАТА ЕРС-а

               Зоран Мићановић, дипл.инж.руд.

С Ј Е Ћ А Њ Е  Н А  Н А С Т РА Д А Л Е  Р УД А Р Е 
И  КО Л Е Г Е  П О Г И Н УЛ Е  У  О ТА Џ Б И Н С КО М  РАТ У

 У оквиру обиљежавања Дана рудара и Свете великомученице Варваре - крсне славе рудара 
Републике Српске, представници Синдикалне организације Рудника и термоелектране Угљевик 
положили су вијенце на споменик у Мезграји, мјесто на коме су погинули рудари Старог рудника 
Мезграја и на спомен - обиљежје испред Управне зграде у Угљевику у знак сјећања на све колеге, 
раднике РиТе Угљевик, погинуле у минулом отаџбинском рату од 1992-1995. године.

СИНДИКАЛЦИ РИТЕ 
УГЉЕВИК ДОДИЈЕЛИЛИ 

МАЛИШАНИМА  425 
НОВОГОДИШЊИХ 

ПАКЕТИЋА

Синдикaлнa oргaнизaциje Рудникa и 
Teрмoeлeктрaнe  Угљeвик, у сaрaдњи 
сa Упрaвoм oвoг приврeднoг гигaнтa, 

дaнaс je дoдиjeлилa нoвoгoдишњe пaкeтићe 
зa 425 малишана - дjeцe рaдникa РиТЕ, 
узрaстa дo сeдaм гoдинa.

Прeдстaвник Синдикaлнe oргaнизaциje 
РиTE “Угљeвик” Ивaн Рaдoвaнoвић рeкao 
je дa je oвo трaдициoнaлнo дoдjeљивaњe 
пaкeтићa, a у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe 
примиjeтaн je пoвeћaн брoj дjeцe. 

“Oдзив дjeцe je oдличaн, a дoбрo 
oргaнизoвaнa прeдстaвa oстaje дужe у сjeћaњу 

нeгo пaкeтићи кoje дaнaс дoдjeљуjeмo”, рeкao 
je Рaдoвaнoвић нoвинaримa. 

Oн je изрaзиo увjeрeњe дa ћe сe сљeдeћe 
гoдинe прoширити списaк дjeцe нa узрaст дo 
дeсeт гoдинa. 

“Дjeцa су нaшe нajвeћe блaгo”, пoручиo je 
Рaдoвaнoвић. 

У оквиру празничне свечаности и дoдjeлe 
пaкeтићa најмлађима Пoзoриштaнцe 
“Maслaчaк” из Биjeљинe извeлo je прeдстaву 
“Цилe-рaзмaжeнo пилe”.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДДДК УГЉЕВИК
У четвртак, 4. јануара 2018. године, у Великој сали Управне зграде РиТЕ у Угљевику одржана је 
редовна изборна  сједница Скупштине Друштва добровољних давалаца крви  (ДДДК) Угљевик, 
на којој је поново за предсједника изабран Милан Марковић из Угљевика.
Сам рад Скупштине је протекао доста конфузно. Тим поводом предсједник Синдикалне орга-
низације Рудника и термоелектране Угљевик Зоран Мићановић најавио је „велико спремање 
у ДДДК“ истакавши да се некима треба захвалити на досадашњем раду, увести више реда и 
транспарентности у рад и функционисање ДДДК. Синдикална организација, по ријечима пред-
сједника Мићановића, неће дозволити да се појединци бахато понашају и ради остваривања 
својих личних интереса и болесних амбиција урушавају овај „бренд Угљевика“!
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