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Предмет: Обраћање Управи,- 

 
На деветнаестој редовној сједници Синдикалног одбора одржаној 08.09.2015. 

године у Угљевику, одлучено је да се Одбор писмено обрати Управи предузећа, и 
подсјети је на њене обавезе према радницима: 

 
1. Исплата огрева (бона) у висини три цијене рада (члан 77. ПКУ). Молимо 

Вас да ову обавезу испоштујете што прије, јер су сва предузећа у оквиру 
елекртопривреде РС измирила ову обавезу према радницима.  
Посјећамо Вас да до краја године, поред ове и осталих редовних обавеза, треба 
да исплатите још један бон (зимницу), као и други дио регреса. 
 

2. Исплата превоза за јун, јул и август 2015. године (члан 76. ПКУ). Превоз се 
радницима исплаћује са кашњењем од три мјесеца, а они га плаћају унапријед, 
тако да су многи дошли у ситуацију да не могу да долазе на посао. 
 

3. Исплата јубиларних награда, радницима који су ово право остварили у другој 
половини 2014. године и првој половини 2015. године (члан 77. ПКУ). Са 
исплатом јубиларних награда касните годину дана, уколико ову обавезу не 
измирите до краја септембра, бићемо принуђени да ангажујемо адвоката 
који ће Вас тужити, да не би дошло до застаре потраживања. 
 
Двије године нам нисте одговорили ни на један допис који смо Вам упутили, 

молимо Вас да то овај пут обавезно учините, како би информације могли 
пренијети чланству, које је све незадовољније због необавијештености. 

Уколико то не учините, у складу са једним од закључака са прошле сједнице, 
обратићемо се средствима јавног информисања и детаљно их упознати са 
стањем у нашем Предузећу. У јавност ћемо изнијети наше виђење ситуације у 
Предузећу, које се битно разликује од Вашег, односно, показаћемо им „другу страну 
медаље“. 

 
                                                                                                                                                                                                                
С поштовањем! 
 
 

Доставити: 
 

1. Наслову, 
2. Огласне табле, 
3. а/а-. 

                                                           Предсједник СО: 
 

                 _________________________________ 
                               Бранислав Секулић, дипл.инж.ел.тех. 

ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина 
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