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Postovani članovi sindikata!
Iza nas ostala jos jedna turbulentna i teš-

ka godina.Svjedoci smo i nažalost sudionici 
sve težeg položaja radnika,težnje poslodavaca da 
sto više minimizira i oskrnavi prava radnika.

Neoliberalni kapitalizam je kod nas već uveliko 
uzeo maha, pokucao i usao na već otvorena vrata 
koja su mu ,,tajkuni,, odškrinuli i sa pravom može-
mo da strahujemo da je našao pogodno tlo u našoj 
posrnuloj Elektroprivredi Republike Srpske.

Jedini, i samo jedini, način da se smanji njegov 
pogubni uticaj je kroz udruženo zajedničko dijelo-
vanje radnika ,,SINDIKAT,, svi za jednog jedan za 
sve.

Naš sindikat, kao prvi, najači i najbrojniji u siste-
mu Elektroprivrede RS, na vrijeme je prepoznao 
sve opasnosti  i mane, pa je shodno tome vec od 
01. maja 2013. godine krenuo u borbu. Skoro sva-
ke godine u goste su nam dolazili ugledni profesori, 
doktori nauka iz oblasti prava, bezbednosti, ekono-
mije, držali predavanja u Plavoj sali Doma Kulture 
u Ugljeviku, a sve u cilju da radnici steknu nova 
znanja, da se ukaže na sve opasnosti koje sa so-
bom nosi neoliberalni kapitalizam, da im eminentni 
stručnjaci pokušaju objasniti značaj ,,SINDIKATA,, u 
odbrani prava radnika, kao i da čuju šta se dogodilo 
sa našim kolegama širom svijeta koji su bili  neorga-
nizovani i nespremni.

Na našu veliku žalost, posjete radnika na tim 
predavanjima su bile vrlo slabe, što nam ne daje 
pravo da posustanemo. Već ove godine za 1. maj 
- Međunarodni praznik rada pokušaćemo da u naš 
Ugljevik dovedemo prof.dr. Momira Bulatovića ili 
prof.dr. Miodraga Zeca.

IMAMO SAMO JEDAN CILJ OPSTANAK RiTE 
Ugljevik.

Naš Sindikalni odbor je jedinstven, a to je 
28.12.2018. godine potvrdila Skupstina, sa jasnim 
Zaključkom: 

,,IDEMO SVIM SREDSTVIMA BORBE U ZAKON-
SKIM OKVIRIMA DA SPASIMO PREDUZEĆE,,!

Predsjednik naše sindikalne organizacije je ta-
kođe i predsjednik Sindikata Elektroprivrede Repu-
blike Srpske što je još samo jači vijetar u leđa ka 
našem cilju. Na našem Predsjedniku Zoranu Mića-
noviću je velika odgovornost i težak zadatak, Sindi-
kalni odbor i Skupština stoje iza njega u punom ka-
pacitetu, mi moramo složno i nemilosrdno udariti 
svim sredstvima na jezgo kriminala, korupcje i na 
one koji nisu zainteresovani za opstanak Preduzeća, 
tu su samo radi ličnih interesa, i na one koji nemaju 
emocija prema našem Ugljeviku.

Tu očekujemo pomoć od novog direktora.
Proteklu godinu dana nismo pokretali prijave 

zbog opštih izbora u RS i BiH. Znali smo da bi naše 
sindikalno dijelovanje mnogi okarakterisali kao po-
litičko. Iz tih razloga nismo organizovali zborove 
radnika niti izdavali naš list ,,Sindikalac,,. Sada po-
sle provedenih izbora, kada je sve završeno, kada su 
konstituisane institucije, mi imamo itekakvih debe-
lih razloga da izađemo u javnost.

S obzirom na ni malo optimističnu i sjajnu situa-
ciju, a kakvom je predstavljaju u Preduzeću, Sindi-
kalni odbor će uz podršku delegata iz Skupstine sin-
dikata u narednim danima preduzeti niz konkretnih 
aktivnosti i mjera u cilju traženja najkvalitetnijih 
rješenja. Razloga za brigu ima na pretek. Primarni 
problem je opstanak, dalji razvoj i budućnost RiTE 
Ugljevik.

Dvije radne jedinice, nokat i meso, nalaze se u 
veoma nezavidnom polažaju. Ogromna se sredstva 
ulazu, ali izglerda bacamo novac u bunar.

ŠTA JE NAŠE STRATEŠKO OPREDELJENJE? ŠTA JE 
NAŠ CILJ? 

Mi u Sindikatu mislimo da mi još nismo sebi ja-
san cilj odredili. Očekujemo od Uprave preuzeća da 
nam to kaže. Ugljeviku nisu potrebna Potemkinova 
sela, dosta je bilo praznih fraza .Dovoljno su nam 
bile dvije kolone, Mezgraja i Stari Ugljevik.

Sindikalni odbor će u narednom periodu krenu-
ti sa zborovima radnika po radnim jedinicama gdje 
ćemo realno prezentovati stanje u kolektivu.

Naše radnike istinski molimo i apelujemo na njih 
da ne budu slijepi poslušnici i taoci politike, pozi-
cione ili opozicione, nego da misle samo svojom 
glavom, o svom kolektivu, radnoj sredini, o svojoj 
budućnosti, i da slušaju upute od svojih povjereni-
ka, a sve u cilju OČUVANJA PREDUZEĆA. 

Stranke političke će biti i proći, dolaziće nove 
vraćati se stare, i tako u krug. A naše  Preduzeće je 
pred kolapsom. Šta da kažemo djeci, unucima, zar 
poslije 120 godina rudarenja mi treba da istaknemo 
bijelu zastavu? Zar mi da budemo nijemi posmatra-
či? Sta bi nam rekli djedovi, očevi, znamo stidjeli 
bi nas se. Pozvaćemo sav naš VSS kadar da dođu 
u veliku salu Upravne zgrade, da se pogledamo u 
oči, da čujemo sta oni misle, da daju svoje prijed-
loge, savjete, planove za opstanak ovog kolektiva. 
Naši radnici treba da znaju da smo isto tako zvali te 
,,akademske grdjane,, kada je bilo borba za Ugljevik 
- Istok. Zvali smo ih ponovo poslije da porazgova-
ramo o problemima koji pritiskaju ovo Preduzeće, 
došlo je samo trojica: Kerović Radivoje, Mitrović 
Zoran i Vujadinović Miroslav.

Od našeg novog direktora tažićemo da sazove 
hitnu sijedniucu sa članovima Sindikalnog odbo-
ra.Na toj sijednici ćemo postaviti mnoga pitanja.
Prezentovaćemo na toj sijednici da su naši radnici 

u mnogo težem položaju nego prethodnih godina, 
naši radnici nemaju radni učinak za koji smo se bo-
rili u Kolektivnom ugovoru, to naše rukovodice ne 
interesuje, HTZ-e oprema i hrana u noćnim smje-
nama, ne primaju svoje radnike na razgovore, ne 
brinu o njima i njihovim porodicama i ponašaju se 
kao feudi. Čast pojedincima! Službe se počele do-
pisivati, nema Kolegija od 2008. godine, niko ni sa 
kim ne priča. Zreo nam je kolektiv za žestoko pro-
vjetravanje...

NAŠI RADNICI NEMAJU REDOVNE LJEKARSKE 
PREGLEDE, I AKO BUDU, BUDU FORME RADI.

Uslovi rada nikakvi, tehnološka disciplina na naj-
nižem nivou.

Od našeg članstva, radnika, očekujemo slogu i 
istinsku podršku. Mnogi vjerovatno nisu svjesni te-
žine situacije, ali zaista smo u nezavidnom položaju.

Česte promjene rukovodstva  i Nadzornog odbo-
ra je problem za naše Preduzeće. Ovo Preduzeće ne 
trpi inprovizacije.

Novo rukovodstvo Elektriprivrede unosi jednu 
novu pozitivnu energiju. Novo rukovodstvo traži 
više reda u Zavisnim preduzećima, što nama ulijeva 
nadu da ćemo u narednom peridu dobiti svoje mje-
sto koje zaslužuje ovo Preduzeće, kao proizvodjač 
koji prozvodi 33% ukupne električne energije u Re-
publici Srpskoj.

Na sastancima koje smo imali sa generalnim di-

rektorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom 
Petrovićem obećano nam je da će se formirat timo-
vi koji će zajedno sa nama rješavati naše krucijalne 
probleme, a to su:

1. COMSAR - šta je sa njime?
2. Vraćanje koncesija u vlasništvo RiTE Ugljevik!
3. Bez studija opravdanosti nema investiranja!

4. Presjek dosadašnjih ulaganja i njihova oprav-
danost sa aspekta ekonomije u Termoelektranu i 
Rudnik?

5. Otvaranje pregovora sa Slovenačkom elek-
troprivredom

6. Traženje ekonomskih modela otplate kredita 
za odsumporavanje.

7. Izrada novog Pravilnika o međusobnim eko-
nomskim odnosima u okviru Holdinga Elektropri-
vrede Republike Srpske

U narednom periodu pratićemo je li se izvšava 
obećano i, shodno tom izvrsenju, reagovaćemo.

Još jednom apelujemo na maksimalno jedinstvo 
koje jedino može pokušati sačuvati ovo Preduzeće.
Nikakvi ishitreni potezi mimo Sindikata neće biti to-
lerisani. Rukovodstvo Sindikata je odgovorno i bez 
njegove saglasnosti pojedinačni istupi neće biti po-
držani.

Mi volimo svoje Preduzeće, to je naša  druga kuća!

RIJEČ UREĐIVAČKOG ODBORA

Владислав Петковић Дис

НАШИ ДАНИ

Развило се црно време опадања,
Набујао шљам и разврат и пороци,
Подиг’о се трули задах пропадања,
Умрли су сви хероји и пророци.
Развило се црно време опадања.

Прогледале све јазбине и канали,
На високо подигли се сутерени,
Сви подмукли, сви проклети и сви мали
Постали су данас наши суверени.
Прогледале све јазбине и канали.

Покрадени сви храмови и ћивоти,
Исмејане све врлине и поштење,
Понижени сви гробови и животи,
Упрљано и опело и крштење.
Покрадени сви храмови и ћивоти.

Закована петвековна звона буне,
Побегао дух јединства и бог рата;
Обесимо све празнике и трибуне,
Гојимо се од грехова и од блата.
Закована петвековна звона буне.
Од пандура створили смо великаше,
Достојанства поделише идиоти,
Лопови нам израђују богаташе

Мрачне душе назваше се патриоти.
Од пандура створили смо великаше.

Своју мудрост расточисмо на изборе,
Своју храброст на подвале и обеде,
Будућности затровасмо све изворе,
А поразе прогласисмо за победе.
Своју мудрост расточисмо на изборе.
Место светле историје и гробова
Васкрсли смо све пигмеје и репове;
Од несрећне браће наше, од робова,
Затворисмо своје очи и џепове.
Место светле историје и гробова

Остала нам још прашина на хартији
К’о једина успомена на џинове;
Сад сву славу пронађосмо у партији,
Пир поруге дохватио све синове.
Остала нам још прашина на хартији.
Под срамотом живи наше поколење,
Не чују се ни протести ни јауци;
Под срамотом живи наше јавно мнење,
Нараштаји, који сишу к’о пауци.
Под срамотом живи наше поколење.

Помрчина притиснула наше дане,
Не види се јадна наша земља худа;
Ал’ кад пожар подухвати на све стране,
Куда ћемо од светлости и од суда!
Помрчина притиснула наше дане.
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Поштовани,

 ДА ЛИ ЗНАШ?
- Да члан Синдикалне организације по-

стајеш када потпишеш  приступницу која 
се чува у архиви Синдикалне организације 
РиТЕ Угљевик.

 На основу сваке потписане приступни-
це се доказује репрезентативност,  број-
ност и снага синдиката.

- Да је Синдикална организација једина 
која ће стварно бринути о Твојим пробле-
мима везаним за остваривање права из 
Закона о раду и  Колективног уговора.

- Да су успјешнији преговори са посло-
давцем и Владом, и да се лакше остварују 
права из наведених аката ако запослене 
преставља један сложенији и снажнији ре-
презентативни синдикат.

- Да престанком чланства у Синдикал-
ној организацији „РиТЕ Угљевик“ престаје 
чланство у Синдикату Електропривреде 
Републике Српске и Синдикату удружених 
радника Енергетике и Конфедерацији син-
диката Републике Српске.

 

ЗА ШТА СЕ ЗАЛАЖЕМО?

 - За Синдикат, моћан, активан, борбен, 
самосталан, професионалан,  мудар, одлу-
чан и синдикално образован;

- за Синдикат снажан: организационо, 
кадровски и финансијски;

- за зараду која обезбјеђује пристојан 
живот за Тебе и твоју породицу;

- за радна права, заштиту радника и њи-
хових представника у синдикату;

- за хумане услове рада;
- за матеијалну, социјалну и радну сигур-

ност;

- за поштовање рада, стручности, знања, 
стваралаштва и одговарајућу зараду;

ШТА НЕЋЕМО?

- нећемо Страначки синдикат,
- нећемо вјештачки створене подјеле  

интереса радника;
- нећемо “економску ефикасност преду-

зећа” на бази третмана радника, искључи-
во као “трошка”;

- нећемо ограничавање синдиката и ње-
гових активности, када су интереси радни-
ка у питању;

 
КАКО ТО ОСТВАРИТИ?
 
- Преко синдиката који је интересна, је-

динствена, снажна и на добровољној осно-
ви заснована организација радника;

- преко организације синдиката неза-
висног од Владе, политичких партија и по-
слодаваца;

-  преко активних представника изабра-
них слободном вољом чланова синдиката;

- ПРЕКО КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЈЕЂУЈУ ОПШТИ ИНТЕ-
РЕСИ РАДНИКА, КВАЛИТЕТНИ КОЕФИ-
ЦИЈЕНТИ ЗА  РАДНИКЕ;

- Преко свих облика синдикалних актив-
ности, постављањем захтјева путем пре-
говора на свим нивоима, давањем упозо-
рења, организовањем различитих облика 
притиска и штрајка.

СИНДИКАЛНИ
ОДБОР РИТЕ

УГЉЕВИК

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

17. децембра обиљежен је  Дан рудара и Све-
та великомученица Варвара – заштитница руда-
ра. Ломљење славског колача и свечани ручак 
уприличени су у свечаном салону „Торлаковић“ у 
Угљевику. У складу са досадашнјом традицијом 
и ове године су у пензију испраћени радници 
који су у текућој години стекли услове за пензи-
онисање. 

Ове године чак 99 радника отишло је у пен-
зију. Била је то прилика да им се на скроман 

начин, уз пригодне поклоне, Предузеће одужи 
за њихов предан рад и дугогодишње залагање.
Неки од њих су читав свој радни вијек прове-
ли у РиТЕ Угљевик. И овом приликом стари 
радници, сада већ пензионери, поручили су 
младим дојучерашњим колегама,  да се друже и 
да имају увијек добре међуљудске и колегијалне 
односе који су красили генерације  и генерације 
бивших рудара и осталих запослених у Руднику и 
термоелектрани Угљевик.

СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕН ДАН РУДАРА
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Sindikalna organizacija Rudnika i 
Termoelektrane /RiTE/ „Ugljevik“ 
danas je organizovala pozorišne 
predstave i uručila novogodišnje 

paketiće za 480 djece radnika ovog predu-
zeća.

Član Sindikalne organizacije RiTE „Uglje-
vik“ Davor Prelić čestitao je nastupajuću 
Novu godinu mališanima i poželio im dobro 
zdravlje, sreću, radost i bezbrižno djetinj-
stvo.

On je istakao da je ove godine dodjeli pa-
ketića prisustvovalo 58 djece više nego lani.

„Tradicionalno obradujemo djecu povo-
dom Nove godine, uz predstavu i prigodan 
program izmamimo im osmijehe, što sve 
nas čini posebno radosnim“, rekao je Prelić 
novinarima.

On je zahvalio svima koji su podržali nogo-
dišnje predstave, koje su prije podjele pake-
tića izveli članovi Pozorištanca „Maslačak“ 
iz Bijeljine.

Prazničnim paketićima obradovali  
480 mališana



8.  страна

ЗДРАВИ, СРЕЋНИ И       

                 
         ВЕСЕЛИ БИЛИ!




