
Поштовани синдикалци,
долазе нам два велика празника – 1.мај-

празник рада и Православни Васкрс. 
Умјесто да се радујемо тим празницима у нас се 

увукао страх и неизвјесност. Зашто је то тако морали би 
да упитамо претходну управу и поједине руководиоце, 
ресорног министра и Предсједника Републике Српске. 
На нашим просторима рударимо већ 113 година. Зашто 
господо драга то занемарујете? Зашто нас нешто не 
питате? Зашто радите нешто што неће донијети добра 
никоме? Какав је ваш интерес да гасите највећи електро-
енергетски производни објекат у Републици Српској? 

Када се дозволило да инвеститор са својом оградом 
дође под наш прозор, до нашег прага, питам се какви 
смо то ми домаћини? Нама се приписује да смо ми 
против инвестирања и запошљавања.

Није тачно, мо смо за транспарентне инвестције 
и запошљавање које ће проистећи из њих, без било 
каквих прикривања и тајни. Ми смо за поступак који је 
давно неко установио и прописао.

Зашто побијате своје одлуке које сте донијели 
у ранијем периоду? Зашто нам причате причу да 
нема приватизацију електро-енергетског сектора 
ако приватним компанијама дајете на коришћење 
необновљиве природне ресурсе, како се то онда зове 
него приватизација националног блага. Држава која 
даје своје природне ресурсе нестаје. Нико то у свијету 
не даје, држава је власник природних ресурса.

Зашто нам не дозволите да ми из Рудника и 
термоелектране Угљевик разговарамо стручно са кућом 
која је правила експертизу количина угља у Угљевичком 
базену.  Сумњамо у тачност те експертизе. Тај документ 
не може бити основ за опредјељење доношење 
историјских одлука за Угљевик, регију и нашу републику.

Зашто вам се толико жури и зашто немате воље да 
сви скупа сједемо и разговарамо у циљу проналажења 
реалног и најбољег рјешења? Са оваквом подјелом 
лежишта Угљевик-Исток увлачите нас и инвеститора 
у проблем. Молим вас да нас уважите. Одакле је сада 
одједном актуелан Угљеви-Исток за потенцијалног 
инвеститора у трећу фазу термоелектране кад је 
тај инвеститор добио концесију на истраживања у 
лежиштима Пељаве-Делићи-Тобут и Баљак.

У Угљевик-Исток наше прердузеће је уложило у 
истраживања, пројектовање, експропријацију, израду 
инфрастуктуре и механизацију велика средства. Сада 

неко долази на све готово и жили да цјепа то лежиште. 
Најблаже речено-непоштено. Чим смо потписали 
уговор са власничким односима 90:10 у корист страног 
инвеститора ми смо нашу термоелектрану почели да 
гасимо. Чим смо дали сагласност на подјелу лежишта 
Угљевик-Исток направили смо проблем себи и страном 
инвестотору. Они који су то урадили морају одговарати.  
Ми ћемо у наредном периоду направити стратегију 
одбране Угљевик-Истока, вјерујте нам нећемо вас 
издати. Побједићемо јер правда и Бог су на нашој 
страни, а наше намјере су најчасније.

                                                                                                       
                                         Зоран Мићановић,

Предсједник Синдикалног одбора
                                                                                                    

Предсједник Синдикалног одбора, Зоран Мићановић:

„У усменим разговорима са вршиоцем дужности директора 
и извршним директором за економска питања ЗП „Рудник 
и термоелектрана Угљевик“ доболи смо обећање за 
исплату двије цијене рада за Васкршње празникете и даље 
разговоре за финансирање Фонда солидарности. Такође 
нам је обећано да ће за финансирање бањског лијечења 
бити пребачена средства”.



Ове године навршава се 125 година откако 
се 1. мај обиљежава у цијелом свијету као 
празник радничке солидарности односно 

као међународни празник радничког покрета.

Зашто се слави 1.мај?  

1.маја 1886. године стотине хиљада америчких 
радника су изашли на улице да би захтјевали опште 
прихватање осмочасовног радног дана. Центар 
покрета је био Чикаго гдје су радници мјесецима 
агитовали за осмочасовно радно вријеме и уочи 1. 
маја  њех 50.000  је већ било у штрајку а следећег 
дана им се придружило још 30.000. Страх од класних 
сукоба је обузео град, он је изостао 1. и 2. маја, 
али 3. маја долази до туче између радника чланова 
синдиката и оних који нису припадали синдикату, 
које су послодавци запослили умјесто њих. У сукоб 
се умјешала  добро наоружана полиција, уз употребу 
палица и ватреног оружја, убијена су четири члана 
синдиката а повријеђених је било много.

Након тога група анархиста је позвала раднике 
да се и сами наоружају.  У почетку је изгледало да 
су демонстрације које су одржане 4.маја потпуни 
промашај, али је при крају протеста особа чији 
идентитет никад није утврђен бацила бомбу која је 
убила седам и ранила шездесет седам полицајаца. 
Градске и државне власти су похапсиле осам 

анархиста, који су оптужени за убиство, а њих 
четворица  су погубљени 11.новембра 1887. године. 
Сви погубљени су заговарали оружану борбу и 
насиље као револуционарну борбу али је занимљиво 
да тужиоци нису нашли никакве доказе да је неко од 
њих стварно бацио бомбу.

Око 250.000 људи се постројило дуж чикашких 
улица док је пролазила погребна поворка једног од 
погубљених, како би изразили своју солидарност са 
погубљеним радницима.

На Првом конгресу 2.интернационале одржаном 
1889. Године одлучено је  да је „Први мај заједнички 
празник свих земаља на којима радничка класа треба 
да манифестује јединство својих захтјева и своју 
класну солидарност“. Од тада се сваке године тај дан 
обиљежава као дан међународне солидарности у виду 
демонстрација.  За раднике и синдикалисте широм 
свјета он је постао симбол потпуне неједнакости и 
неправде капиталистичког друштва.

У бившој СФРЈ 1.мај је слављен као велики државни 
празник али чини се да становништво ових простора 
није и даље у потпуности упознато шта овај празник 
представља.

У Бих и Републици Српској се 1. мај слави као 
државни празник – празник рада.

ЧЕСТИТАМО ВAM ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ 
ПРАЗНИК РАДА – 1.МАЈ И ПРАВОСЛАВНИ ВАСКРС

Друга сједница Скупштине синдикалне 
организације РиТе Угљевик одржана је 

19.04.2013.године. На овој сједници су изабрани 
чланови Надзорног одбора, Одбора за одмор и 
рехабилитацију, Одбора за спорт и рекреацију и 
Одбора за продају секундарних сировина. Скупштина 
је такође именовала Комисију за измјене и допуне 
правилника о организацији и раду синдикалне 
организације РиТЕ Угљевик.

У Надзорни одбор синдикалне организације 
су изабрани: Перо Мирковић – рудник, Божидар 
Деспотовић-термоелектрана и Цвјетко Бабић-испред 
три сектора.

У Одбор за одмор и рехабилитацију су изабрани: 
Јеленко Маринковић и Драгомир Зарић са рудника, 
Милорад В. Митровић и Рајко Војиновић из 
термоелектране и Митар Симић из три сектора.

У Одбор за спорт и рекреацију су изабрани: Здравко 
Тодоровић и Микица Лукић са рудника, Неђо Ђокић и 
Ненад Станкић са термоелектране и Зоран Миловић из 
три сектора.

У одбор за продају секундарних сировина су изабрани: 

Бранко Петровић и Спасоје Љубојевић са рудника, 
Вељко Рикановић и Спасоје Јелић из термоелектране и 
Здравко Петровић из три сектора.

Скупштина је на приједлог Синдикалног одбора у 
Комисију за измјене и допуне Правилника о организацији 
и раду синдикалне организације изабрала: Ивана 
Радовановића, Драгана Бабића, Љубомира Марковића, 
Бранислава Гајића и Рајка Војиновића.

Највише дискусије на скупштини је изазвала тачка 
дневног реда насловљена као „Информације везане за 
додјелу концесије на лежиште „Угљевик-Исток“. Након 
обимне расправе донијет је следећи закључак:

„Скупштина Синдикалне организације „РиТе Угљевик“ 
АД Угљевик упућује захтјев Синдикалном одбору и 
Управи предузећа РиТе Угљевик, којим тражи да се 
поднесе захтјев  Министарству индустрије, енергетике 
и рударства Републике Српске за обустављање свих 
активности у вези са додјелом концесије на лежиште 
Угљевик-Исток до разрјешења свих несугласица.

Скупштина Синдикалне организације „РиТе Угљевик“ 
АД Угљевик захтјева хитност у поступању у вези са овим 
питањем.“

Друга сједница Скупштине Синдикалне организације:
ПОНОВО РАСПРАВЉАНО О КОНЦЕСИЈИ НА ЛЕЖИШТЕ „УГЉЕВИК-ИСТОК“

Шта представља празник 1.мај?
МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДНИЧКЕ СОЛИДАРНОСТИ



ИЗДВАЈАМО:

**************************

Синдикални одбор на састанку одржаном 
12.04.2013. године доноси закључак којим се 
потврђује да ће Синдикални одбор редовно 

и благовремено објављивати закључке и одлуке са 
састанака, на огласним таблама Предузећа, у циљу 
боље информисаности радника, а да ће се записници 
са састанака објављивати одмах по усвајању од 
стране чланова Синдикалног одбора. 

**************************

Синдикални одбор на састанку одржаном 
12.04.2013. године доноси закључак да ће 
одржавати редовне састнаке сваког уторка у 

08:00 сати, до окончања питања везаног за концесију 
на лежиште “Угљевик Исток”.

**************************

Након презентације новог изгледа листа 
“Синдикалац”, који је у припреми, од стране 
Бобана Марковића, Синдикални одбор 

доноси закључак којим се потврђује континуитет 
у објављивању листа и континуитет рада на пољу 
информисаности радника о актуелним синдикалним 
темама. 

Лист “Синдикалац” ће бити објављиван квартално, 
а по потреби и чешће. Обим листа је 8 страна А4 
формата.

**************************

Након презентације изгледа будућег 
сајта Синдикалне организације “РиТЕ 
Угљевик”, који је у припреми, од стране 

Аце Миловановића, Синдикални одбор доноси 
закључак којим потврђује наставак активности око 
унапређивања рада у циљу што бољег и савременијег 
обавјештавања радника о актуелним синдикалним 
темама.

 
**************************

Синдикални одбор на састанку одржаном 
12.04.2013. године потврђује свој Закључак од 
25.03.2013. године, којим се потврђују ранији 

захтјеви за додјелу концесије на цијело лежиште 
“Угљевик Исток”, у границама постављеним у захтјеву 

за додјелу концесије из 2008. године. 

**************************

Синдикални одбор на састанку одржаном 
12.04.2013. године доноси закључак о 
неопходности одржавања што  хитнијег 

састанка са Управом Предузећа, на којем ће бити 
разматране следеће теме:

- Објашњење због чега је дошло до измјене 
садржине закључака везаних за рјешавање питања 
додјеле концесије на лежиште “Угљевик Исток”, које 
је предложила изабрана комисија; Зашто при писању 
нових закључака нису била присутна два члана 
комисије; 

Зашто су у новим закључцима бр 1. и 2. написане 
констатације које нису биле предмет расправе на 
састанку инжењера рударско-геолошке струке, 
одржаном у просторијама РЈ “Рудник”, 05.04.2013. 
године,

- Исплата двије цијене рада за васкршње 
празнике,

- Издвајање средстава у Фонд солидарности,
- Издвајање средстава за бањско лијечење,
- Приједлог да се донесе одлука о могућности 

куповине угља за зиму на рате радницима Предузећа.

**************************

Синдикални одбор, на састанку одржаном 
12.04.2013. године, предлаже Управи 
Предузећа да, што хитније, закаже састанак 

на којем ће, поред Управе Предузећа и представника 
Синдикалне организације “РиТЕ Угљевик”, бити 
присутни и директорка “Електропривреде Републике 
Српске” и министар индустрије, енергетике и 
рударства.

Предмет расправе на предложеном састанку би 
било рјешавање питања око додјеле концесије на 
лежиште угља “Угљевик Исток”.

**************************

Синдикални одбор на састанку одржаном 
12.04.2013. године именовао је следеће делегате 
Скупштине СУР-а Енергетике Републике Српске:

1. Зоран Мићановић, предсједник Синдикалне 
организације “РиТЕ Угљевик”,

2. Томислав Беновић, потпредсједник 
Синдикалне организације “РиТЕ Угљевик”,

3. Иван Радовановић, члан синдикалног одбора,
4. Ђокица Томић, члан синдикалног одбора,
5. Драган Голић, члан синдикалног одбора,
6. Миленко Јовић, члан синдикалног одбора.

ИЗ РАДА СИНДИКАЛНОГ ОДБОРА



**************************

Синдикални одбор на сједници одржаној 
12.04.2013. године именује предсједника 
и чланове Одбора за заштиту и здравље у 

Предузећу, у следећем саставу:
1. Иван Радовановић, предсједник,
2. Љубица Ристић, члан, 
3. Ђокица Томић, члан.

**************************

Синдикални одбор на сједници одржаној дана 
12.04.2013. године је донио закључак 

да се даје подршка Слободану Остојићу, 
кандидату за предсједника Скупштине Синдиката 
удружених радника Енергетике Републике Српске. 

**************************

Синдикални одбор на сједници одржаној дана 
12.04.2013. донио закључак којим предлаже 
Управи Предузећа да оформи експертски 

тим од инжењера рударско-геолошке струке из ЗП 
“РиТЕ Угљевик” А.Д. Угљевик, Рударског института 
Тузла, Центра за површинску експлоатацију Београд 
и представника Синдикалне организације “РиТЕ 
Угљевик”, са циљем да ураде детаљну анализу 
стања рударских радова на ПК “Богутово Село”, са 
аспекта поузданости снабдјевања угљем постојеће 
термоелектране, те оцјену могућности подјеле, 
односно, експлоатације лежишта “Угљевик Исток” на 
основу датих граница из Рјешења објављеног у Сл. 
гласнику РС, број: 25/13.

**************************

Синдикални одбор на сједници одржаној дана 
12.04.2013. године је донио закључак којим 

подржава све активности везане за 
отварање нових радних мјеста и подржава Сајам 
запошљавања “Угљевик 2013”, који ће се одржати 
дана 18.04.2013. године у хотелу “Цомсар Енергетик” 
Угљевик, у времену од 10:00-18:00 часова, те издваја 
износ од 500,00 КМ за покриће дијела трошкова 
одржавања сајма. 

**************************

Синдикални одбор на сједници одржаној 
дана 12.04.2013. године је дао сагласност 
на потписивање Уговора са д.о.о. “Вевел” 

Угљевик, које нуди радницима Предузећа куповину 
угља на 8 рата.

**************************

Синдикални одбор на сједници одржаној дана 
12.04.2013. године доннио је одлуку којом 
се даје износ од 500,00 КМ, на име покрића 

дијела трошкова одржавања Сајма запошљавања 
“Угљевик 2013”, који ће се одржати дана 18.04.2013. 
године у хотелу “Цомсар Енергетик” Угљевик, у 
времену од 10:00-18:00 часова.

       
 

**************************

Синдикални одбор на састанку од 12.04.2013. 
године донио закључак да предложи 
Скупштини Синдикалне организације “РиТЕ 

Угљевик” да се за другог потпредсједника Синдикалне 
организације именује Душко Радовановић, као 
представник подружнице РЈ “ТЕ”.

Са Друге сједнице Скупштине     фото: С. Марковић                                               


