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Предлог за састанак бр. 17/15 од 15.01.2015. 
године
Поштовани,
Сходно ранијим нашим договорима да 
редовно одржавамо Састанке по Радним 
јединицама са руководством, а уједно би 
то били припремни састанци за састанак 
са Управом Предузећа, предлажемо да 
почетком ФЕБРУАРА 2015. године одржимо 
састанке. Ви предложите датум састанка. 
Овим дописом Вас обавјештавамо да ће 

Предсједник Синдикалне организације ићи 
у обилазак Подружница. 
       
 - РЕАЛИЗОВАНО

Захтјев бр. 53/15 од 28.01.2015. године
 Обратили смо се Банци да отворимо 
подрачун Одбора фонда солидарности, 
како би корисницима олакшали приступ 
одобреним средствима. Сваком кориснику 
средства Одбора фонда солидарности 
новац се пребацује на његов текући рачун.
       
 - РЕАЛИЗОВАНО

Извјештај бр. 934/15 од 27.01.2015.године 
о радним мјестима, односно пословима 
на којима се стаж осигурања рачуна  са 
увећаним трајањем. Која су то радна 
мјеста и колико се увећава стаж , имали 
сте прилику да прочитате у Билтену РиТЕ 
Угљевик.
       
 - РЕАЛИЗОВАНО

Извјештај бр. 1471/15 од 03.02.2015. 
године, 
Добили смо Извјештај Службе заштите на 
раду и заштите од пожара за 2014. годину у 
РЈ „ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“ и „СЕКТОРИ“.

Захтјев БР. 98/15 ОД 04.02.2015. године
  Одбор за спорт и рекреацију упутио 
је ЗАХТЈЕВ за ослобађање просторија за 
РЕКРЕАЦИЈУ, и поновио идеју за изградњу 
„Балон сале“.                            

- РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Издавач: Синдикални одбор Рудника и Термоелектране Угљевик       Број 16       Август 2015. године   

СИНДИКАЛНОГ ОДБОРА “РиТЕ” УГЉЕВИК ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЈЕСЕЦИ 2015.
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Одлука бр. 10015 од 05.02.2015. године
 
Одлука о намјени и износу новчаих 
средстава на име помоћи радницима – 
члановима Синдиката:

Члан 1.
1. На име поклон-пакета приликом 
обиласка болесног радника, који је на 
непрекидном боловању дуже од мјесец 
дана – 30 КМ
2. Код дуготрајних болести, болничких 
лијечења, постоперативних опоравака, 
одлазак на контроле изван мјеста 
становања радника или члана 
ужепородице – 300 КМ
3. Ванредна ситуација у домаћинству 
радника (већа материјална штета, 
изазвана од пожара, поплаве, клизишта, 
земљотреса ...) – 400 КМ
4. Код тежих случајева обољења 
радника и чланова њихових ужих 
породица: карцином, дијализа 
бубрега, дијабетичари на инзулину, 
очно сљепило, тежа   обољења кичме, 
кардиоваскуларна обољења и др. тешка 
обољења – 500КМ  
      

Члан 2.
Под чланом уже породице радника 
подразумијевају се брачни друг и дјеца 
која нису старија од 27 година и која 
су на редновном школовању, као и 
родитељи радника, ако су у заједничком 
домаћинству и ако их радник издржава.
      

Члан 3.
Радници из члана 1. став 3. и 5. ове 
Одлуке дужни су да поднесе Захтјев 
(молбу), мишљење љекара или 
здравствене установе, као и другу 
потребну документацију. Захтјев (молба) 
се подноси Синдикалном одбору.
      

Члан 4.
Радници из члана 1. став 4. ове Одлуке 
су дужни да поднесу захтјев (молбу) за 
додјелу помоћи, као и валидне доказе 
о већој материјалној штети (овјерене 
од локалне управе, мјесне заједнице, 
полицијске станице, ватрогасне 
јединице ...)
Право НА ПОМОЋ АКО РАДЕ ДВОЈЕ У 
ПРЕДУЗЕЋУ, ИМА ПРАВО САМО ЈЕДАН 
ЧЛАН СИНДИКАТА.
      

Члан 5.
Синдикални одбор у току године може 
додијелити новчана средства до два 
пута по ставу 5. члана 1. ове Одлуке.
      

Члан 6.
Кад то захтијева хитност ситуације, 
а цијенећи њену тежину и према 
могућностима средстава, Предсједник 
Синдикалне организације може одмах 
додијелити новчана средства у износу 
500 КМ по ставу 4. члана 1. Ове Одлуке. 
Предсједник Синдикалне организације 
својом Одлуком може наградити члана 
Синдикалне организације за изузетан 
допринос унапређењу рада Синдикалне 
организације.    
      

Члан 7.
На приједлог члана Синдикалног одбора 
новчани износи члана 1. ове Одлуке могу 
се усклађивати и мијењати, зависно од 
финансијских кретања, а о чему одлучује 
Синдикални одбор.
      

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана по 
објављивању на огласној плочи.
       
  -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ
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ЗАХТЈЕВ Руководиоцу Радне јединице 
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНА“ бр.133/15 од 
11.02.2015. године
 У захтјеву је затражено да се 
нашем раднику Живораду Стевићу изађе 
у сусрет за разговор са Руководиоцем.
       
  - РЕАЛИЗОВАНО

ЗАХТЈЕВ бр. 136/15 од 13.02.2015. године
 Синдикалном одбору се обратио 
наш радник Алекса Лазаревић са 
проблематиком око свог статуса и 
лијечења.
Заједно са Управом, изнашли смо 
рјешења.
       
  - РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОГ бр. 175/15 од 02.03.2015. 
године према УПРАВИ
 Годишњим Планом нашег 
Предузећа планирана је ставка бањско-
климатско лијечење и рехабилитацију 
радника у износу од 300.000,00 КМ 
(тристотинехиљада марака).
Ми смо кренули у анкетирање наших 
радника заједно са Туристичком 
агенцијом HAPPY TRAVEL Бијељина.
Анкета ће бити завршена до 01.03.2015. 
године и послије идемо на уговарање 
аранжмана за наше раднике. Ово 
радимо сада, јер су аранжмани јефтинији 
када се у овом периоду врши уговарање. 
Наш заједнички циљ је да што више 
радника оде на рехабилитацију у што 
квалитетнији смјештај и што јефтиније.
Пошто су уговарања аранжмана 
авансна, Вас молимо да нам у наредном 
периоду пребаците један дио новца 
од планираних, у зависности од 
финансијске ситуације.
       
  - РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАХТЈЕВ бр. 206/15 од 10.03.2015. године
 
У више наврата обраћали смо се Управи 
Предузећа да нам одобри продају старог 
жељеза.
Имамо усмени договор са Управом да 
наши повјереници у Радним јединицама 
могу да продају нашим радницима: 
стару бурад, старе палете, сандуке у 
којима добијамо резервне дијелве, 
помије, старе искривљене цијеви, 
одбачене профиле жељезне, стару маст 
и старе траке.
Бићемо слободни да Вас замолимо да 
нам у писаној форми доставите лепезу 
отпада коју преко наших повјереника 
можемо продавати радницима и по 
којој цијени?
За Синдикалну организацију у буџету 
је врло битна ставка. Од тих средстава 
помажемо нашим најугроженијим 
радницима, кроз разне видове помоћи.
       
  - РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ бр. 194/15 за коминтенте 
са којима имамо УГОВОРЕ О ПОСЛОВНОЈ 
САРАДЊИ, да се провизије од 3% 
обустављају свим коминтентима.
       
  - РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАКЉУЧАК бр. 203/15 
 Предлажемо Главном одбору 
да се активности које су превиђене 
Планом активности за 2015. годину 
интензивирају. Подржавамо 
иницијативу да се сједнице Главног 
одбора одржавају на различитим 
дестинацијама. Подржавамо борбу 
Главног одбора ЕНЕРГЕТИКЕ, ДА СЕ 
ДОБИЈЕ МЈЕСТО КОД ПРЕГОВАРАЊА У 
Социјелном савјету Републике Српске. 
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Предлажемо, када се добије форма 
НАЦРТА ЗАКОНА О РАДУ, да се оформи 
стручни тим са нивоа Главног одбора 
ЕНЕРГЕТИКЕ који ће по Синдикалним 
организацијама дати тумачење ЗАКОНА 
О РАДУ.
       
  - РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАКЉУЧАК бр. 204/15 
 
Синдикални одбор је усвојио Закључак 
по којме се прихвата Извјештај 
Предсједника Синдикалне организације 
са састанка код Министра рударства, 
енергетике и индустрије. Делегација 
у саставу:  Предсједник Синдиката 
удружених радника „ЕНЕРГЕТИКЕ 
РС“, Предсједник Одбора Синдиката 
ЕРС-а, Предсједник СО Рафинерије 
уља Модрича и Предсједник СО РиТЕ 
Угљевик, била је на састанку код 
ресорног Министра.
Предсједник Синдикалне организације 
РиТЕ Угљевик делегирао је сљедећа 
питања:
- Статус инвестиције у Угљевичком 
басену,
- Статус РиТЕ Угљевик  – перспективност,
- Процесуирање негативних појава које  
  наносе економску штету   Предузећу,
- КАДРОВСКА ПОЛИТИКА,  ТРАЖИМО ДА 
„ДОМАЋИНИ“ руководе
- ШТЕДЊА – комотно понашање око 
набавки и инвестиционих одлука,
- Досљедно примјењивати Програм 
Владе РС око ШТЕДЊЕ.
- Покретање новог тарифног поступка 
и ревидирање међусобних  уговора у 
оквиру МХ ЕРС-а
- Упознао Министра да два Предзећа 
(РиТЕ УГљевик и РиТЕ Гацко) имају 
статус који заслужују као двије „БАЗНЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ“ у систему  ЕРС-а

- Повећање цијене електричне енергије 
не смије бити кориштено за крпљење 
постојећих економских дубиоза, него 
само за ИНВЕСТИРАЊЕ.
- Посебну пажњу посветити радницима 
који су ИНВАЛИДИ РАДА и са умањеном 
радном способношћу, да се адекватно 
распореде.
- ЗАКОН О РАДУ – Што прије 
интензивирати разговоре у тражити 
најквалитетнија рјешења. ПОСТОЈЕЋИ 
НИВО РАДНИЧКИХ ПРАВА НЕ СМИЈЕ 
БИТИ УГРОЖЕН. ЗАДРЖАТИ КОЛЕКТИВНЕ 
УГОВОРЕ.

ЗАКЉУЧАК бр. 197/15 према Управи и 
Надзорном одбору Предузаћа
Управа и Надзорни одбор,   да у свом 
раду више пажње посвете Извјештајима 
о пословању „СТРАТЕШКИМ ЦИЉЕВИМА 
РиТЕ УГЉЕВИК“.
Предложено је да се прије доношења 
било којих Одлука за набавку 
инвестиционих одлука ураде „СТУДИЈЕ 
ОПРАВДАНОСТИ“,  у којима би се 
доказала сврсисходност тих набавки и 
инвестиционих улагања.
       
 - РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ОДЛУКА бр. 202/15 
 Синдикални одбор је усвојио 
Предлог Секције радница и омладине 
РиТЕ Угљевик поводом 08. МАРТА за 
куповину цвијећа за наше раднице.
       
 - РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр. 205/15
  Синдикални одбор ће 
организовати састанак са члановима 
Синдикалне организације, који носе 
звање РУКОВОДИОЦА, да скупа 
направимо анализу:
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- Садашње стање у Предузећу
- Перспективност развоја РиТЕ Угљевик
Састанку, којег смо два пута 
организовали, присуствовали су:
1. Зоран Митровић, дипл.инж.маш.
2. Миро Вујадиновић, дипл.инж.ел.тех.
3. Радивоје Керовић, дипл.инж.руд.

НИКО ОД ОСТАЛИХ РУКОВОДИЛАЦА СЕ 
НИЈЕ ОДАЗВАО ЗА ЗАКАЗАНЕ САСТАНКЕ 

ЗАХТЈЕВ бр. 233/15, према Управи 
Предузећа
 Сваке године у овом периоду 
нашим радницима је била подјела БОНА 
ЗА СТРУЈУ. Овим Захтјевом подсјећамо 
Управу Предузећа да би до краја мјесеца 
требали усвојити Одлуку о подјели БОНА 
ЗА СТРУЈУ.
       
  - РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр. 249/15 
 Синдикални одбор је усвојио 
Одлуку:
Са Синдикалног рачуна уплатити износ 
од 600,00 КМ (шестотина марака), на 
рачун HAPPY TRAVEL д.о.о. Бијељина.
На адресу Синдикалне организације, 
путем маил-а, стигла је Понуда 
бр. 228/14 од HAPPY TRAVEL д.о.о. 
Бијељина, за извођење представе 
„Васкршњи маскенбал“ „ШУМСКА 
ШАЛАБАЛАБАЈКА“. Представа ће бити 
одржана у два термина: у 10,00 за ТЕ и 
Три сектора и 12,00 за РУДНИК.
       
  - РЕАЛИЗОВАНО

ЗАХТЈЕВ бр. 252/15 Синдикалног одбора 
према Управи Предузећа
 На састанку Одбора Синдиката 
ЕРС-а усвојена је Одлука о организацији 
Радничких спортских игара. Радничке 

спортске игре ЕРС-а одржаће се 18.06. 
до 21.06.2015. године у Бањи Врућици – 
Теслић.
Управа РиТЕ Угљевик је излазила у сусрет 
нашим радницима да буду учесници те 
манифестације:
Ваш допринос би се огледао у сљедећем:
- да учесницима, спортистима и 
посматрачима дозволите одлазак, 
односно одсуство са посла,
-  ДВА АУТОБУСА – ТУРИСТИЧКА
- ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ У ИЗНОСУ 
25.000,00 КМ (двадесетпетхиљада 
марака) за плаћање смјештаја и спортске 
опреме.
       
 - РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАХТЈЕВ бр. 248/15 према Управи 
Предузећа
 У Канцеларију Синдикалне 
организације је упућено анонимно 
писмо из РЈ „ТЕ“, у коме наши синдикалци 
траже и захтијевају да се из РЈ „ТЕ“ 
одстране
ЕКСТЕРНИ ИЗВОЂАЧИ. Ми смо нашим 
дописима тражили од УПРАВЕ Предузећа 
да се изјасне око ангажовања ЕКСТЕРНИХ 
ИЗВОЂАЧА У РЈ „ТЕ“.
Предлажемо Управи Предузећа 
да направе анализу трошкова за 
ангажовање ЕКСТЕРНИХ ИЗВОЂАЧА У 
РЈ „ТЕ“ и РЈ „РУДНИК“ и да ту анализу 
доставе у канцеларију Синдикалне 
организације.

ЗАКЉУЧАК бр. 263/15 Синдикалног 
одбора
 Радничке спортске игре ЕРС-а биће 
одржане 18.06. – 21.06.2015. године у 
Бањи Врућици – Теслић.
Код писања списка „ПОСМАТРАЧА-
НАВИЈАЧА“ приоритет ће имати наши 
радници који у текућој години „ИДУ У 
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ПЕНЗИЈУ“. Водити строго рачуна да се 
не понављају ИСТА ИМЕНА, из године у 
годину.
       
 - РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр. 272/15
 
Одлука да се крене у активности 
Одбора за спорт и рекреацију „РиТЕ 
Угљевик“. Предсједник Одбора за спорт 
и рекреацију се обратио Синдикату
са дописом број 273/15. Средства 
књижити на Одбор за спорт и рекреацију 
из Финансијског плана за 2015. годину.
       
 - РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр. 274/15 
 
Синдикалном одбору упућена је 
Молба бр.230/15 од Одбора за спорт и 
рекреацију за припреме предстојећих 
Радничких спортских игара, које ће бити 
одржане у периоду 18.06. – 21.06.2015. 
године у Бањи Врућици.
Трошкове књижити по плану за 2015. 
годину на Одбор за спорт и рекреацију.
       
 - РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр. 286/15
 
Синдикални одбор је пажљиво 
размотрио НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ СИНДИКАЛНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ З.П. „РУДНИК И 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА УГЉЕВИК“ А.Д. 
УГЉЕВИК, и исти једногласно усвојио. 
Синдикални одбор предлаже Скупштини 
Синдикалне организације да Правилник 
уврсти у дневни ред у форми Предлога.
       
 - РЕАЛИЗОВАНО

ОДЛУКА бр. 307/15 
Синдикални одбор је својм Одлуком о 
именовању комисије за организацију 
прославе 1. Маја – Празника рада:

1. Иван Радовановић - предсједник
2. Драган Бабић  - члан
3. Миленко Јовић  - члан
4. Ђокица Томић  - члан
Задатак Комисије је да осмисли и 
спроведе активности око организације 
прославе 1. Маја – Празника рада. 
Прославу организовати у два дијела: 
„КУЛТУРНИ“ и „ЗАБАВНИ“. Комисија се 
обавезује да се трошкови крећу у оквиру 
планираних средстава за ову годину. 
Комисија се обавезује да Извјештај 
послије прославе достави Синдикалном 
одбору.
       
  - РЕАЛИЗОВАНО

ПРОТОКОЛ бр. 339/15 ОБИЉЕЖАВАЊА 
ПРАЗНИКА РАДА 
1. МАЈА 26.04.2015. године
- 18 часова изложба фотографија у Дому 
културе Угљевик,
- 19 часова Позоришна представа у Дому 
културе Угљевик –  Плава сала
- 20 часова КОКТЕЛ 
30.04.2015. године
- 14,30 часова полагање вијенаца код 
Спомен обиљежја  испред Управне 
зграде РиТЕ
- 16 часова полагање вијенаца код 
Спомен обиљежја у Мезграји
- 01. МАЈ – Окупљање на БАЗЕНИМА – 
УГЉЕВИК у  9,00 часова
ДРУЖЕЊЕ ДО 16 ЧАСОВА
       
  - РЕАЛИЗОВАНО
ЗАКЉУЧАК бр. 380/15
 Синдикални одбор је једногласно 
усвојио Извјештај Комисије за прославу 
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01. МАЈА – Празника рада. Констатовано 
је да је одзив наших радника био на 
једном завидном нивоу и да таква 
дружења треба што више пута у току 
године организовати.

ОДЛУКА бр. 409/15,
 Синдикални одбор усвојио 
Одлуку о сазивању редовне Скупштине 
Синдикалне организације. Скупштина 
Синдикалне организације одржаче се 
дана 04.06.2015. године (четвртак), са 
почетком у 11,00 часова у просторијама 
Управне зграде – Велика сала.
Задужују се предсједник Синдикалне 
организације и предсједник Скупштине 
Синдикалне организације да усагласе 
ДНЕВНИ РЕД за састанак.
Послије усаглашавања ДНЕВНОГ РЕДА, 
материјале за чланове Скупштине уз 
потпис подијелити.

ОДЛУКА бр. 411/15
 Синдикални одбор је пажљиво 
размотрио Финансијски извјештај за 
2014. годину, који је обрадила књиговођа 
Невенка Алексић.
Послије дискусије Синдикални одбор 
је једногласно усвојио Финансијски 
извјештај за 2014. годину бр. 389/15.
Финансијски извјештај се упућује у 
форми Предлога Скупштини Синдикалне 
организације. Прије слања Извјештаја 
упутити Надзорном одбору да пажљиво  
прегледа Извјештај и да дају своје 
мишљење.

ОДЛУКА бр. 413/15 
 Синдикални одбор је пажљиво 
размотрио Записник бр. 370/15 од 
Одбора за бањско-климатско лијечење 
и рехабилитацију са прилогом дијела 
аранжмана по појединим дестинацијама 
и једногласно усвојио.

Синдикални одбор похваљује рад 
Комисије за бањско-климатско 
лијечење, јер су на вријеме анкетирали 
раднике. Број радника који одлазе на 
рехабилитацију је око 492 ≈ 500.
Анексом Уговора о пословној сарадњи 
са туристичком агенцијом HAPPY TRAVEL 
биће прилог свих цијена аранжмана са 
различитим дестинацијама.
Синдикални одбор је констатовао да су 
циљеви који су постављени на почетку 
испуњени, а то је да наши радници оду 
на дестинације за које су се у анкети 
изјаснили: ТЕРМИН, квалитетан смјештај 
и што дужи рок отплате.
       
  - РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ 

ЗАКЉУЧАК бр. 414/15

Синдикални одбор задужује 
Предсједника Статутарне комисије 
да са комисијом напишу „ПРЕДЛОГ 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ УПУЋИВАЊА 
НА БАЊСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ“ И „ПРЕДЛОГ 
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ДОДЈЕЛЕ 
ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ РАДНИЦИМА, 
КОЈА СЕ ДАЈЕ ОД СИНДИКАЛНЕ 
ЧЛАНАРИНЕ“. Основ за помоћ 
радницима која се даје од Синдикалне 
чланарине биће Одлука Синдикалног 
одбора бр. 100/15 од 05.02.2015. године.
Рок за израду Правилника је 01.09.2015. 
године.
       
  - РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ

ЗАКЉУЧАК бр. 415/15
 
Синдикални одбор – Синдикалне 
организације у Плановима рада и 
финансијским плановима за 2014. 
годину је планирано средства за помоћ 
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Удружењу ДДДК „РУДАР“.
Било  би добро да нам доставите Извјештај 
о утрошку додијељених средстава за 
2014. годину због припрема Извјештаја за 
Скупштину Синдикалне организације.

Рок за достављање Извјештаја је 
26.05.2015. године.     
                       - РЕАЛИЗОВАНО

ЗАКЉУЧАК бр. 416/15
 
Синдикални одбор је исказао своје 
незадовољство због неприхватања 
ЗАХТЈЕВА Одбора Синдиката ЕРС-а за 
састанак за вријеме одржавања Радничких 
спортских игара, које ће бити одржане у 
Бањи Врућици – Теслић, у периоду од 18. 
до 21.06.2015. године.
Синдикални одбор ЗАХТИЈЕВА састанак 
са Предсједником Одбора ЕРС-а и 
Предсједником Главног одбора ЕНЕРГЕТИКЕ 
у термину одржавања Радничких спортских 
игара у СУБОТУ, 20.06.2015. године у 11 
сати.

ДОПУНА ОДЛУКЕ бр. 373/15
 Због великог интересовања наших 
радника за Радничке спортске игре, 
проширује се списак учесника на 120 
(стодвадесет). Разлог за проширење списка 
је број Пензионера, активиста Синдикалне 
организације, који су својим радом 
унаприједили рад Синдиката, и број гостију 
из Синдикалних организација из Србије. У 
Одлуци Синдикалног одбора бр. 373/15 у 

члану 4. је све дефинисано.
 Синдикални одбор је једногласно 
усвојио Извјештај Одбора за спорт и 
рекреацију бр. 376/15 о спроведеним 
квалификационим такмичењима и избору 
Понуђача опреме за учеснике Радничких 
спортских игара.
 Синдикални одбор је сагласан, 
да се Пензионери ослобађају учешћа у 
финансирању опреме, и да се купи опрема 
за госте и чланове управе РиТЕ Угљевик.
 Синдикални одбор је сагласан да 
се свим учесницима Радничких спортских 
игара исплати са рачуна Синдиката по 30,00 
КМ (тридесет марака). Синдикални одбор 
је сагласан, да се код организације Завршне 
вечери Радничких спортских игара на име 
конзумирања јела и пића одобре средства 
у износу од 2.500,00 (двијехиљадепетсто 
марака), то јест 20,00 (двадесет марака) по 
учеснику.
 Задужује се Предсједник Одбора за 
спорт и рекреацију, да напише спискове 
учесника и уз потпис учесника да новац 
у износу од 30,00 КМ (тридесет марака) 
и тај потписани списак достави у архиву 
Синдикалне   организације.  Код   организације 
завршне вечери, да води строго рачуна да 
се одобрена средства у износу од 2.500,00 
КМ (двијехиљадепетстотина марака) крећу 
у одобреном износу.
 Синдикални одбор је сагласан да 
учесници Радничких спортских игара 
учествују у финансирању спортске опреме 
у износу 33%. 


