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ДЕШАВАЊА У СИНДИКАТУ... 

Пише: Мрђан Савић, предсједник СО ЗЕДП ЕБ 

Након топле и сушне јесени...након  дуге и хладне зиме... стигло је прољеће. 

Сунце. Енергија. То би требало да има везе с нама.  

Одбор Синдикалне организације је имао редовне састанке сваког мјесеца, 

укључујући и традиционални новогодишњи састанак са Управом Предузећа. Како је и 

уобичајено наводимо вам кратак преглед  важнијих дешавања у последњем  периоду: 

• Стално синдикално потенцирање на преузетом, а нерјешеном питању  организације 

рада у приправности, нова Управа и поред  свих разговора, дописа и предочавања 

подзаконских аката, још увијек анализира уз обећање да ће предмет у најскорије 

вријеме бити усаглашен. 

• Објекат наше Синдикалне организације на Дрини добио изолацију и фасаду, а 

постављена су и двоја сигурносна врата о чему вјероватно више говоре фотографије. 

• Одбор СО у договору са колегама из Електровојводине, организовао тродневну 

екскурзију на Фрушку гору са смјештајем на бази пуног пансиона у хотелу 

"Норцев". Уз посјету винарији "Ковачевић" и Фрушкогорским манастирима, 

екскурзију је обиљежило и дружење са пријатењима из  Новог Сада, Сомбора и 

Суботице. 

• Крајем године Одбор СО је озваничио рад сајта наше организације 
www.sindikatebn.com именујући колегу Марка Лимуновића као администратора. 

Овом приликом позивамо све чланове да својим прилозима, репортажама, питањима 

и одговорима допринесу свестранијем раду сајта. 

Током новогодишњег састанка са Управом, изнесени су различити ставови, 

резултати, питања и одговори о тренутку и стању нашег Предузећа, а полемику је у 

највећем дијелу обиљежила дискусија о положају радника који својим занимањем носе  
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дјелатност Предузећа. Наведени су упоредни примјери систематизације радних мјеста, 

укидање борачког додатка, укидање плаћања превентивног дежурства, укидање надокнаде 

за путни трошак код  доласка на интервенцију и на крају питање о повећању коефицијената 

у одређеним службама, а све као примјер занемаривања статуса производног радника. 

Коментари о овој теми су бројни, а 

мишљење, неко има своје, а неко... 

нема. Састанку су поред комплетне 

Управе, присуствовали и сви 

чланови Одбора СО као и 

предсједник Комисије ФС Марко 

Слијепчевић и књиговођа СО Маја 

Јосиповић.  

• Одбор СО је донио Одлуку да 

Синдикалне  подружнице 

организују прославе поводом 

доласка Нове 2012. године, са 

буџетом који је за ову прилику 

био увећан и износио је 15 КМ 

по раднику. 

• Након донесене па потом повучене Одлуке Одбора СО да се за Божићне празнике свим 

члановима Синдикалне организације обезбиједи поклон-пакет, у договору са 

Директором Предузећа свим запосленим радницима, исплаћен је бон од 50 КМ. 

•  Одбор СО доноси Одлуку о обиљежавању 8. марта, Празника жена, позивајући све 

колегинице на свечани ручак и дружење у хотел "Новак". У договору са Директором, а 

сходно економском тренутку, Управа је честитком од 50КМ, а Одбор СО избором 

Зворника за домаћина, покушао да одржи традицију прославе овог датума. 

• У организацији Актива 

ДДК нашег Предузећа и 

Синдикалне подружнице РЈ 

Бијељина, одржана је врло 

успјешна акција добровољних 

давалаца на којој је сакупљено 

педесетак боца крви.  

Током фебруара урађени су 

завршни рачуни којима 

располаже Синдикална 

организација укључујући и 

рачун Фонда солидарности. 

Припремљени извјештаји чекају 

верификацију Одбора СО, а потом и објаву у наредних пар дана, о чему ће вам више 

информација дати Предсједници Синдикалних подружница уз отворену могућност да се о 

свим детаљима пословања СО  непосредно упутите и у канцеларији СО која се налази у 

згради Дирекције ЗЕДП Електро Бијељина, ул. Мајевичка 97, Бијељина.



информатор 

3 

 

Једина шанса је у јединству нашег синдиката (јединство цијеле 

енергетике) али наравно и у сталној сарадњи и солидарности са другим 

синдикатима са којима немамо супростављене интересе. Само тако 

можемо дуготрајно обезбједити заштиту бар достигнутог нивоа права 

радника – чланова синдиката. 

...ИЗ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ 

Обраћање Душана Врховца, предсједника СУР Енергетике 

Поштоване колегинице и колеге, 

Част ми је и задовољство да вам се обратим и на овај начин дам 

неколико информација и ставова нашег синдиката али и мојих 

личних ставова на неке актуелне теме у друштву, а нарочито у 

Електропривреди РС. 

 Познато вам је да Синдикат удружених радника 

Енергетике РС функиционише као јединствена синдикална 

организација у складу са својим статутом и програмом рада. Сви 

смо ми добровољно, без било какве понуде, постали чланови овог 

синдиката са циљем да заједно, удружени у нашу организацију, 

остваримо што бољу заштиту права радника и омогућимо 

одбрану колективних права радника кроз, у првом реду, 

квалитетне колективне уговоре.  

Наш синдикат дјелује самостално од 1998. године када се разишао са Савезом 

синдиката РС да би прије седам година заједно са другим самосталним синдикатима 

формирао један лабав облик организације (у првом реду са металцима, жељезничарима и 

другим), Конфедерацију синдиката РС. 

Све предности таквог пута у организацији и раду нашег синдиката су познате али 

нажалост падом привредних активности, гашењем привредних субјеката снага привредних 

синдиката је ослабљена. 

Свједоци смо радничког бунта у Европи, борби синдиката за заштиту права 

радника, нажалост, слично као и код нас, само синдикати јавног сектора (дјелатности 

финансиране из буџета и пружаоци јавних услуга) могу обезбједити нешто бројније 

протесте. Питамо се, гдје су индустријски 

синдикати? Сигуран сам да само они, 

индустријски радници, могу довести до 

стварних промјена јер само они су ствараоци 

новостворене вриједности. 

Зато је важно да ми у енергетици разумијемо те 

процесе те да нашу синдикалну солидарност 

усмјеримо у првом реду на заштиту права и 

дизању стандарда радника у привреди (како 

политичари кажу у „реалном сектору“). 

Покретањем привреде, у првом реду индустријске производње обезбјеђује се индиректно и
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Дугорочно овај ниво цијена (одржавање социјалне цијене) штети 

свима осим богатим слојевима становништва, јер не омогућује ни развој 

електропривреде, а нити субвенционисање производних привредних 

субјеката као ни социјално угрожених слојева становништва. Све то ћемо 

скупо платити у будућем времену. 

 

бољи положај свих радника у држави па самим тим и радника у јавном сектору. 

Стање у Електропривреди, са моје тачке гледишта, је најблаже речено врло 

сложено и то из неколико разлога; пад производње у ХЕ због лоше хидрологије, 

повећано учешће термо енергије за потребе конзума природно доводи ЕРС у тежу 

финансијску ситуацију  због знатно веће производне цијене у ТЕ, падом производње 

смањен је извоз, већ дужи период одржавање социјалне цијене електричне енергије, пад 

стандарда становништва али и привреде 

доводи до немогућности плаћања 

утрошене ел. енергије, те притисак на 

стално ново запошљавање као и низ 

других фактора. 

  Вјерујем да нисам изнио 

ниједну непознату чињеницу и сигуран 

сам да се слажете са овим оцјенама. Зато 

би било неопходно да „робу“ као што је 

ел. енергија знатно другачије третирамо 

тако што би она у пуном смислу ријечи 

била енергент – ресурс за нашу 

производну привреду, а истовремено 

врло цијењена (са реалним цијенама) за све 

друге потрошаче који се често врло нерационално понашају. Често се ел. енергија 

нерационално троши, а присутан је и велики проценат нелегалне потрошње. 

Паралелно са опредјељењем за успостављањем реалне цијене ел. енергије, 

неопходно је обезбједити квалитетне Програме субвенције потрошача из категорије 

социјално угрожених домаћинстава. 

У овом амбијенту, амбијенту економске кризе и изузетно сложене ситуације у 

друштву, а самим тим и у електропривреди, није могуће постићи неке значајне помаке у 

повећању стандарда запослених. 

Ипак будимо јединствени али и солидарни са другима који имају мање од нас, 

будимо добро и правилно информисани, одговорни али и спремни да по принципу „један 

за све, сви за једног“ заштитимо своје интересе кроз одбрану бар достигнутог нивоа 

права. 

На крају молим вас да будете активни у вашој синдикалној организацији, да 

дајете иницијативе, да се већ сада припремите за нову улогу синдиката коју нам намеће 

ново вријеме. 

Само јединствени и солидарни имамо шансу! 
Б. Лука, 23.03.2012.                                                             Пише: Душан Врхова
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                                                                  КУДА ИДЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС? 

Пише: Синиша Божић, стручни сарадник у Савезу  удружења 

малих акционара РС 

Енергетика, поред исхране, је најважнија грана реалног сектора. Без енергије 

нема производње, прераде, телекомуникација, транспорта, саобраћаја, складиштења. 

Иако енергије има у обиљу, технологија данашњице још увијек не успијева да произведе 

довољне количине, уз прихватљив, финансијски и 

еколошки трошак. Тако ће остати бар још 30 

година, за када највећи умови прогнозирају да ће 

метод контролисане фузије бити технички 

изводљив. То значи да је енергија данас - 

дефицитарна роба и оскудна. И да има своју 

тржишну цијену, која се - повећава. 

У Босни и Херцеговини, 

Електропривреда РС је једно од три предузећа која се баве производњом и 

дистрибуцијом електричне енергије. То је највећа компанија у Републици Српској, која 

запошљава преко 8.100 радника, у већинском је државном власништву (80% држава). 

Ваучер понудом је прије 10 година подијељено 20% капитала малим акционарима и 

приватизационим инвестиционим фондовима. 

Како држава управља Електропривредом? Чињеница је да, за разлику од 

Електропривреде Херцег-Босне и Електропривреде БиХ, послује у оквиру холдинга, 

односно да постоји матично предузеће (лоцирано у Требињу) и зависна предузећа 

(производња и дистрибуција). У питању је компликована структура, јер се ту ради о 

десетак засебних предузећа, са вишеструко дуплираним службама које раде исте ствари. 

Цјеновну политику 

одређује регулаторна 

агенција, мада је то, у 

стварности, систем 

који је заснован не на 

тржишном, већ више 

на социјалном (додао 

бих и: коруптивном) 

принципу. Разлог 

зашто је 

Електропривреда 

исцјепкана треба 

тражити у времену на 

почетку протекле 

деценије, када су 

инострани фактори инсистирали на приватизацији (расцјепкан систем може се далеко 

лакше продати него један велики). Но, став Републике Српске је био и јесте да 

Електропривреда неће ићи у приватизацију.                                                        
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ЧЕЗ-РИТЕ Гацко: Пројекат изградње другог блока Термоелектране Гацко 

(пропао због незаконите форме улагања којим  је држава својатала капитал 

малих акционара као свој). Резултат: одустајање ЧЕЗ (чешка ел. привреда), 

арбитражни поступак и могућих 60 милиона евра одштете коју ће, уколико 

изгуби спор, платити Електропривреда, 

Термоелектрана Станари: ни након 4,5 године од потписивања уговора са 

Вуком Хамовићем (ЕФТ у Лондону, познати трговац ел. енергијом), 

термоелектране још нема. Кад ће бити - не зна се. Рок је истекао одавно, 

Пројекат изградње вјетроелектрана - Норвешки инвеститор одустао, 

Пројекат концесионе изградње малих хидроцентрала - пројекат пропао, 

Горња Дрина, Горњи Хоризонти - мегаломански пројекти који трају на 

папиру од 1976. до данас, до сада нема конкретних назнака који би дали 

одговоре на питања: ко, када и чиме, 

Пројекат на Неретви - статус непознат, 

Јањски отоци - анализира се, 

Изградња Другог блока ТЕ Угљевик - већ можда позната прича... 

 

Посматрано из угла података, капитал Електропривреде износи преко 1,2 

милијарде КМ. Врло је мала добит, и она варира од нуле до 30 милиона КМ, зависно од 

тога која је пословна година у питању. Ради се, дакле, о поврату на капитал, у најбољем 

случају од 2,5% што је изузетно мало обзиром да је 

Електропривреда де-факто монополиста и у 

производњи и у дистрибуцији. Међутим, 

предимензионирани трошкови зарада и амортизације 

једноставно „поједу“ приходе. Пословни приход, 

такође, варира и он је потцијењен у првом реду због 

лоше наплате дистрибутивних предузећа. 

Амортизација је релативно велика јер су погони 

застарјели и при крају свој техничког вијека, а 

ремонти су јако скупи (пример је ТЕ Угљевик: због 

застарјелости погона, узет је огроман кредит како би 

се увело филтрирање отпадних гасова, у складу са 

Кјото протоколом, што је повезано са дозволом за 

рад - овај кредит је, фактички ставио тачку на 

профитабилан рад ове термоелектране у времену 

његове амортизације - десетак година најмање). 

Поред тога, нема нових капацитета. Дивиденде нема (или је она мизерна), нема је јер 

нема добити. Добити нема јер држава нерационално управља комплетним системом, који 

је, надаље, сам од себе постављен нерационално.  

Током година, било је безброј идеја о путу којим Електропривреда треба да  иде. 

2007. године, политичари су причали како ће се ићи у јавну понуду акција, од чега није 

било ништа. У годинама које су услиједиле, представљен је цијели низ пројеката, од 

којих такође - није било ништа.  



информатор 

7 

 

Могуће рјешење: приватизација Електропривреде, држава да задржи 50% 

плус једну (златну) акцију, путем међународног тендера. Нешто слично је 

урађено у Црној Гори, прије 3 године. Проблем са овим јесте глобални недостатак 

капитала, и чињеница да је сада лоше вријеме за продају - потенцијални купац 

може купити сваку озбиљнију државну енергетску компанију не само у РС, него и 

на Балкану са 50-70% дисконта. Тренутна берзанска цијена Електропривреде РС, 

је 735 милиона КМ (а капитал номинално износи скоро дупло толико): теоретски, 

ако би се продајом 50% капитала по тренутној тржишној цијени добило око 367 

милиона КМ, то је износ који је достојан само за изградњу једне мање, примјера 

ради, термоцентрале (што показује у каквој смо лошој ситуацији, и да није 

довољно викати „не продајемо Електропривреду“, већ бити свјестан да је ни не 

можемо продати по иоле задовољавајућој цијени). 

Све ово, и још многи други непоменути 

(нереализовани) пројекти, су учинили да ми данас 

имамо исте оне капацитете (са изузетком пар мини-

хидроцентрала) које смо имали и прије рата, 1990. 

године, с том разликом да је степен наплате далеко 

мањи. Струја се масовно краде, губици на мрежи 

износе чак 16,5%; Електропривреда годишње не 

наплати огромних 220 милиона КМ испоручене 

енергије; судски спорови у којима је 

Електропривреда тужена страна износе чак 412 

милиона КМ; трошак плата запослених износи 209 

милиона КМ (бар 20% вишка радника). 

Даље, битно је и анализирати став да се Електропривреда неће приватизовати. 

Током последњих година, видјели смо тенденције да се путем разних „креативних“ уговора, 

заобилазних дилова и послова, капацитет који Електропривреда има, пребаци на неке друге, 

приватне компаније, без адекватне надокнаде. То су управо РИТЕ Гацко-ЧЕЗ, затим 

поготово посљедњи случај уговорене изградње нових блокова ТЕ Угљевик (Рашид 

Сердаров), те дијељењем концесија у бесцијење, чиме се, де факто, дају највећи 

потенцијали приватним компанијама: водени ресурси, налазишта угља. Уколико се ове 

тенденције наставе, за 10 година ће Електропривреда грцати у губицима, јер нових 

капацитета (у већинском власништву државе) неће бити, а приватни капитал (сумњивог 

поријекла) ће загосподарити енергетиком у РС. То није пут којим треба ићи. 

 Једно од рјешења још (најмање вјероватно): затезање каиша у Електропривреди, 

одустајање од мегаломанских пројеката, од јавно-приватних партнерстава штетних по РС 

(ово може бити добар модел финансирања изградње нових пројеката али под одређеним 

условима), контрола трошкова, укидање система холдинга и спајање у једно предузеће. 

Фокусирање на реално изводљиве пројекте, елиминисање корупције унутар система 

Електропривреде. Формирање тржишта (берзе) ел. енергије, озбиљна наплата испоручене 

енергије и контрола људских ресурса (квантитета и квалитета запослених), и нарочито, 

деполитизација предузећа. 
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ФОНД СОЛИДАРНОСТИ 

Извјештај о раду КФС-ти за 2011. годину 

Комисија Фонда солидарности именована од стране Синдикалног одбора ЗЕДП 

„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у саставу: 

1. Марко Слијепчевић РЈ Братунац 

2. Дејан Дракулић РЈ Власеница 

3. Дејана Ерић РЈ Зворник 

4. Милош Вићић РЈ Угљевик 

5. Бојан Панић Дирекција 

6. Љубиша Кандић РЈ Бијељина  

радила је у периоду 01.01.2011 до 31.12.2011. године, на пријему и рјешавању захтјева за 

разне видове помоћи, поднесене од стране запослених радника ЗЕДП „Електро-

Бијељина“ а.д. Бијељина, а по Правилнику о раду фонда солидарности. 

Комисија је радила у пуном саставу по систему ротације (сваког мјесеца у другој 

РЈ-ци) уз присуство седмог члана комисије, тј. Предсједника синдикалне подружнице РЈ-

це у којој се  одржава сједница комисије тог мјесеца. 

У горе наведеном периоду комисија је по књизи протокола примила и обрадила 

551 захтјев. 

Захтјеве које 

комисија није могла сама 

ријешити, јер исти нису 

предвиђени постојећим 

правилником о раду комисије 

фонда солидарности, 

прослијеђивала је 

Синдикалном одбору  уз своје 

мишљење о прослијеђеном 

захтјеву. 

Након сваке 

сједнице, Комисија фонда 

солидарности доставља 

записник свим радним 

јединицама, дирекцији 

Предузећа и Синдикалном 

одбору, на основу кога одбор 

доноси коначну одлуку о исплатама. 

Одлуку о исплатама потписује Предсједник СО и она се као и записник 

доставља свим радним јединицама, дирекцији и раднику који води књиговодство за 

синдикални одбор, који врши исплате по одлуци на текуће рачуне радника. 
На основу напријед наведеног, дајемо вам преглед  о стању на рачуну фонда 

солидарности, уплатама и исплатама у периоду од 01.01.2011 до 31.12.2011. године.
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Салдо на рачуну  01.01.2011.године                                                     78.885,91  КМ 

Уплате на рачун  01.01. - 31.12.2011. год.                                    +    286.337,41  КМ 

Исплате са рачуна  01.01. - 31.12.2011.год.                                  -     288.330,60  КМ 

Салдо на рачуну  31.12.2011. год                                                =     76.892,72  КМ 

 

 

А )  Уплате на рачун у 2011 год. 

уплате оснивача 234.570,99  КМ 

поврат позајмице КУП (од РЈ-ца)                                                       25.000,00  КМ 

поврат позајмице за поплаве (од радника)                                    25.190,13  КМ 

поврат добијених аванса 862,67  КМ 

камата по виђењу 713,62  КМ 

УКУПНО 286.337,41  КМ 

 

Б )  Исплате са рачуна у 2011 год. 

помоћ радницима                                                                                    240.222,00  КМ 

добављачи        26.338,70  КМ 

накнада за одржавање Игришта                                                            16.380,00  КМ 

накнада КФС-ти                                                                                             3.112,50  КМ 

провизија банци                                                                                                    977,40  КМ                                                                                       

помоћ удружењима  (ДДК, удр. педијатара Приједор) 1.300,00  КМ 

УКУПНО 288.330,60  КМ 

 

Помоћ радницима састоји се од: 

помоћ за лијечење (радник и чланови уже породице) 91.124,00  КМ 

помоћ радницима за поплаве (помоћ и поплаве)                   36,320,00  КМ 

рођење дјетета                                                                                            32.000,00  КМ 

смрт радника и члана уже породице                                                          12.000,00  КМ 

одлазак радника у пензију                                                                       21.000,00  КМ 

помоћ радницима са троје и више дјеце                                  12.300,00  КМ 

помоћ породицама погинулих и умрлих радника                12.500,00  КМ 

помоћ пензионерима и пород. умрл. пензионера                         11.063,00  КМ 

помоћ радницима (РВИ)                                                                           1.200,00  КМ 

помоћ радницима на боловању                                                         600,00  КМ 

помоћ радницима за ванредне прилике                                       1.500,00  КМ 

дати аванси радницима за лијечење                                                8.615,00  КМ 

УКУПНО 240.222,00  КМ 

                                                                                                   

 

                                                                                                  

                                                                                                  Предсједник комисије 

                                                                                                    Марко Слијепчевић 
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ИЗ ЕКОНОМСКОГ СЕКТОРА... 

Извјештај о резултату пословања за 2011. годину 

ЗЕДП Електро Бијељина а.д. је у 2011.-тој години пословала са резултатом од 

163.805 КМ нето добити. Резултат пословања је формиран на следећи начин: 

 

      Бруто добит пословања                                                                             190.502 КМ 

      Одложена пореска средства                                                                        93.816 КМ 

      Одложене пореске обавезе                                                                      - 120.513 КМ 

     НЕТО ДОБИТ                                                                                           163.805  КМ 

 

БРУТО ДОБИТ 

Бруто добит пословања је резултат разлике укупно остварених прихода у 2011.-

ој години од 94.510.313 КМ и укупно остварених расхода у 2011.-ој години од 94.319.811 

КМ. Структуру расхода и прихода дајемо у табеларном прегледу који слиједи: 

Група 

конта 
Назив Износ 

50 Набавна вриједност продате робе 49.055.607,00 

51 Трошкови материјала 2.059.887,02 

52 Трошкови зарада, накнада и ост. лич. примања 21.435.010,02 

53 Трошкови производних услуга 1.293.636,13 

54 Трошкови амортизације и резервисања 11.268.536,47 

55 Нематеријални трошкови 1.902.320,58 

56 Финансиски расходи 99.219,03 

57 Остали расходи 7.205.598,51 

 УКУПНИ ПРИХОДИ 94.319.815,07 

   

60 Приходи од продаје робе 1.516.438,63 

61 Приходи од продаје учинака 77.615.796,27 

62 Приходи од активирања робе и учинака 1.021.801,17 

65 Остали пословни приходи 724.767,46 

66 Финансиски приходи 2.879.706,54 

67 Остали приходи 10.751.808,59 

 УКУПНИ РАСХОДИ 94.510.318,66 
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ИЗ ПРАВНОГ СЕКТОРА... 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋУ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ 

 НЕОДРЕЂЕНО  ОДРЕЂЕНО  УКУПНО 

ДИРЕКЦИЈА 166 4 170 

РЈ  БИЈЕЉИНА 198 14 121 

РЈ  УГЉЕВИК 84 4 88 

РЈ  ЗВОРНИК 142 5 147 

РЈ  БРАТУНАЦ 74 2 76 

РЈ  ВЛАСЕНИЦА 136 2 138 

УКУПНО 800 31 831 

Број запослених је смањен за  1,8%  тј. број запослених на неодређено вријеме је 

мањи за 9, а такође и број запослених на одређено вријеме је мањи за 9, у односу на број 

запослених у истом периоду 2010. године. 

ПОЛНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ 

 МУШКАРЦИ ЖЕНЕ УКУПНО 

ДИРЕКЦИЈА 100 70 170 

РЈ  БИЈЕЉИНА 180 32 212 

РЈ  УГЉЕВИК 71 17 88 

РЈ  ЗВОРНИК 118 29 147 

РЈ  БРАТУНАЦ 66 10 76 

РЈ  ВЛАСЕНИЦА 11 27 138 

УКУПНО 646 185 831 

У периоду од 01.01.2011. године до 31.12.2011. године радни однос у Предузећу 

засновао је 21 радник. У истом периоду 2010. године радни однос у Предузећу засновало 

је 33 радника. Уговор о раду на неодређено вријеме у 2011. години престао је да важи за 

38 радника од чега 21 радник због испуњавања услова за старосну пензију, 13 због 

истека уговора о раду на одређено 

вријеме, за 2 радника због учињене 

теже повреде радне обавезе, за 

једног  радника због споразумног 

раскида радног односа и за једног 

радника – због смрти истог. 
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СЛУЖБА ЗНР, ППЗ, ЦЗ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Из извјештаја о раду службе 

У 2011. години уз констатовање значајног броја посјета електроенергетског 

инспектора, издвајамо и неколико других података који су се нашли у Извјештају ове 

службе: 

• Поступак процјене ризика и израде Акта о процјени 

ризика на радном мјесту и у радној средини, у ЗЕДП 

Електро-Бијељина а.д., завршен је у септембру мјесецу 

2011. године. 

• У току прошле године вршена су два периодична 
прегледа и испитивања колективних заштитних 

средстава (КЗС). 

• Обављен периодични љекарски преглед 279 радника нашег Предузећа у периоду 

октобар-новембар 2011. од стране ЗУ Специјалистичка амбуланта „Medicus Vule” 

Бијељина. 

• Урађена евиденција и анализа  повреда на раду и боловања. Представљамо табелу 
повреда за 2011. годину 

 

 
РЈ 

БН 

РЈ 

УГЉ 

РЈ 

ЗВ 

РЈ 

БР 

РЈ 

ВЛ 
ДИР УКУПНО 

Број 

повређених 
7 4 2 4 5 1 23 

• Урађена је  анализа и достава извјештаја о стању употребе алкохолних пића на 

радном мјесту и у радно вријеме. Према достављеним извјештајима из РЈ-ца, 

предузете су одговарајуће активности на анализи употребе алкохолних пића на 

радном мјесту и у радно 

вријеме као и упозорење 

запосленима о могућим 

санкцијама у случају 

кршења прописа. Током 

обука из области ЗНР, 

радници Предузећа су 

упознати да се конзумирање 

алкохолних пића и рад у 

алкохолисаном стању 

сматра тежом повредом 

радних обавеза. 

Ове и друге информације могу се 

погледати у детаљном Извјештају бр.1306/12 од 02.03.2012.године, који је наведена 

служба доставила Надзорном одбору.
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Цијела акција је протекла изузетно добро, ако се изузме да је аутор овог 

текста, који је последњи давао крв, пао у несвјест те завршио на инфузији у 

хитној помоћи. 

АКТИВ ДДК „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ 

Вијести из несвјести 

 Актив добровољних давалаца крви 

“Електро-Бијељина” у сарадњи са ДДДК “Рудар” 

је организовао још једну акцију добровољног 

давања крви. Акција је организована 05.03.2012. 

године у просторијама РЈ „Електродистрибуција“ 

Бијељина. Првобитно је било планирано да се на 

овој акцији прикупи око тридесет боца крви, али 

су због изузетно великог интересовања радника за 

ову акцију, премашена сва очекивања 

организатора.  

На акцију се одазвало 59 давалаца, а 

прикупљене су 53 боце крви, од чега је Актив 

даровао 46 боца, па је ово једна од 

најуспјешнијих акција нашег Актива. Значајно је 

истаћи да се свакодневно повећава и број чланова 
Актива, тако да он сада броји око 120 редовних 

давалаца, од чега је највише из РЈ Зворник. 

Након давања крви Управа „Електро

Бијељине“ је за све даваоце крви 

организовала свечани ручак и 

дружење у ресторану „Глобус“ у 

Хасама.  

У току мјесеца марта је 

планирана још једна акција 

добровољног давања крви, и то 

24.03.2012. године у Угљевику у 

просторијама Дома културе “Филип 

Вишњић“, коју организује ДДДК 

“Рудар“, гдје је планирано да се 

прикупи преко 200 боца крви.      

 

 

 

Пише: Бранислав Секулић
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Ријека Јањ и њен кањон, представљају заштићени природни 

резерват Републике Српске. Ријека Јањ је позната и по туристичкој 

атракцији Јањска острва гдје се Јањ разлијева у многобројне поточиће 

који се након неколико километара спајају. Извор ријеке се налази на 

јужном дијелу општине Шипово, 13 км од центра града. 

НОВОСТИ ИЗ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РС 

Изградња ХЕ „Јањски отоци“ 

ЕРС треба да реализује Пројекат изградње три хидроелектране „Јањски отоци“ код 

Шипова снаге 11,2 мегавата и укупне вриједности 32 милиона евра, закључено је на 

састанку министра индустрије, енергетике и рударства РС Жељка Ковачевића у Шипову са 

представницима ове општине, „Електропривреде РС“ и „Хидроелектрана на Врбасу“ 

одржаном 22.02.2012. године. 

Министар индустрије, енергетике и рударства РС Жељко Ковачевић рекао је да је 

тај састанак први корак ка реализацији овог пројекта, као и да ће Влада РС, односно 

„Електропривреда РС“ 

посредством ХЕ „Бочац“ 

бити инвеститор овог 

пројекта. 

Генерали директор 

„Електропривреде РС“ 

Бранислава Милекић 

изразила је захвалност 

руководству општине 

Шипово. Она је подсјетила да 

је, на инцијативу општине 

Шипово, Влада РС 2006. 

године донијела закључак 

којим је обавезала „ЕРС“ да 

још једном разматра 

могућност употребе 

хидропотенцијала ријеке Јањ. 

На основу те иницијативе 

београдски институт 

„Јарослав Черни“ 2008. године израдио је студију економске оправданости тако да ово 

идејно решење обухвата свеобухватно коришћење воде ријеке Јањ. 

 Начелник општине Шипово Душан Малиновић рекао је новинарима да је ХЕ 

„Јањски отоци“ рјешење које ће омогућти задржавање садашњег амбијента природних и 

других љепота на овом простору. 

Припремио: Марко Лимуновић
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Према ријечима Марковића, 

дуговања за струју се у 

последњих пар година крећу 

од 700 до 900 милиона евра, 

по пола привреда и грађани. 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ТРЖИШТА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ У ХРВАТСКОЈ 

Умјесто хрватске електропривреде, електричну енергију Дјечијем 

вртићу Бјеловар ове ће године испоручити загребачка фирма Корлеа. Наиме, 

тржиште електричне енергије у Хрватској је либерализовано прије нешто више 

од годину дана, што институцијама и правним лицима пружа могућност 

промјене снабдјевача, а самим тим нешто повољније услове: Одабравши Корлеу, 

Дјечији вртић Бјеловар у власништву града Бјеловара, „пробио је лед“. 

ИЗ РЕГИОНА 

ЕПС: Струја мора да поскупи 60 одсто до краја 2014.  

Генерални директор Електропривреде Србије (ЕПС) Драгомир Марковић изјавио је 

да планом пословања компаније није предвиђено повећање цене струје у овој години, али да 

до краја 2014. цена мора да порасте 60 одсто. 

Марковић је казао да то 

поскупљење може да се уради 

одједном или постепено, истичући 

да ће до 2015. у Србији бити 

потпуно отворено тржиште 

електричне енергије које ће само 

регулисати ту цијену.   

Он је истакао да ниска 

цијена електричне енергије у Србији, 

најнижа у Европи, стимулише 

нерационалну потрошњу и 

онемогућава инвестиције ЕПС-а. 

„Србија је са просечном цијеном од пет 
евроценти за киловат сат енергетски 

најнеефикаснија земља у Европи“, казао је 

Марковић. 

Како је додао, због тога што није 

предвиђено повећање цијене струје у 2012. 

години редукован је и план улагања, тако да ЕПС у овој 

години има на располагању веома скромна средства за инвестирање. 

„Годишњи ниво инвестиција ЕПС-а био је од 400 до 500 милиона евра, а са садашњом 

цијеном струје компанија је на око 100 милиона евра инвестиција у 2012. години“, 

рекао је генерални директор српске електроенергетске компаније. 

 

 

Припремио: Марко Лимуновић
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MЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА 

Хотел „Новак“ Зворник – Прслава 8. марта  

 У организацији Синдиката „Електро-Бијељина“позиву на свечани ручак се 

одазвало око 220 гостију, наравно највише наших колегиница. Овог пута домаћин је била 

Синдикална подружница РЈ Зворник, a позиву су се одазвале колегинице из свих 

организационих дијелова Предузећа. 

Уз пригодну музику и богат мени са слобоним избором пића дружење је 

протекло у сјајној атмосфери. Дио атмосфере дочаравамо са пар фотографија, а остатак 

можете погледати на сајту СО www.sindikatebn.com.  
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Без великог размишљања препоручујемо екскурзију у Праг и 

Карлове Вари. Такође, позивамо раднике да предложе одредиште за јесењу 

екскурзију. То могу урадити и преко сајта Синдиката www.sindikatebn.com. 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ... 

Прољетна екскурзија у Праг 

У склопу већ устаљене праксе организовања 

екскурзија у два термина (прољећњи и љетни) овог 

прољећа је организована екскурзија у Праг. Након одабира 

одредишта путовања и агенције почело се са 

евидентирањем заинтересованих за екскурзију. Имајући у 

виду да је тада био фебруар и пуно сњежних падавина нико 

није могао очекивати да ће временски услови бити овако 

повољни. Наиме тих дана су забиљежени температурни 

рекорди у преко 200 година колико се прате метеоролошке 

прилике у Прагу. 

Сводећи утиске након екскурзије сматрамо да је 

Праг више него добро одредиште за обилазак. Наиме ради 

се о граду који има око 8 км2
 средњовијековног града. То га 

ставља на друго мјесто у Европи одмах после Рима, а 

испред Лондона и Париза, тако да се заиста имало шта видјети. Развој Прага се везује за 

Карла IV за чијег је времена и настао назив „златни Праг“ јер је торњеве и кровове Прага 

прекрио са преко 500 кг злата. Са друге стране цијена хране, пића и сувенира је 

прихватљива. Поред Прага ишло се и у 

обилазак Карлових Вари – бањског 

комплекса којег је основао Карло IV. 

Ради се о правом драгуљу 

средњовијековне архитектуре који је 

смјештен у котрини кроз коју протичу 

двије ријечице Охра и Тепла. 

Желимо да нагласимо да је 

скоро немогуће организовати једно 

овакво путовање без туристичке 

агенције, у овом случају „Бобар турс“. 

Избор смјештаја (близу је метроа), 

квалитет соба, разгледање Прага и 

Карлових Вари уз сертификованог 

водича са великим искуством и 

добрим познавањем нашег језика су 

неки од важних елемената који се могу постићи само великим искуством у овом послу. 
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МАНАСТИР ТАВНА (НАСТАВАК) 

Период турске владавине 

Доласком Турака на ове просторе,  настало је тешко вријеме српског народа под 

турском влашћу. Турци су тада заузели и разорили српски средњовијековни градић-

утврђење Теочак гдје су разорили цркву, разорили само мјесто Теочак, побили мноштво 

народа, разорили манастир Тавну и побили монахе. 

 

Многе од поубијаних побацали су у ријеку Роману (како се тада звала) која извире 

испод самог Теочака тако да је оно мало народа што је преостало живо, видјело ријеку 

тамну и тавну од људске крви и скелета која су се ваљала у ријеци. То је и узроковало 

промјену назива ријеке Романе у име Тавна да би потом и манастир добио име по ријеци. 

Првобитно име  манастира је било Грабова, највјероватније по називу дрвета граб, кога има 

доста по шумама у околини манастира.  

Од те несреће коју су Турци направили четрдесет наредних година у манастиру је 

све било празно и пусто. После 1560. године када су турци својим хатишерифом дозволили 

Србима да могу да обнављају своје цркве и манастире дошло је до обнове и манастира 

Тавна.  

Године 1640. са Романије у манастир пристиже хајдучки харамбаша Новак 

Грујичић, у народу познат као Старина Новак, и његов брат дели Радивоје. Они се 

смјештају у једну пећину која се налази око 2.5 км сјеверозападно од манастира. Одатле са 

још неколицином људи долазе до манастира Тавне гдје врше обнову првобитне манастирске 

цркве, а потом и обнову конака. 

Када је обнова завршена у манастир су се поново уселили монаси па је манастир 

Тавна, као мушки манастир, поново обновио монашки живот и почео своју свету и свијетлу 

мисију међу српским народом у овом крају. 
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За вријеме једног српског устанка у Босни 1975. године, а који су 

Турци на једвите јаде угасили, стигла је до манастира опет тешка и 

стравична турска освета. Наиме, Турци су тада старјешну манастира, 

игумана Јосифа Поповића, пекли живог на ражњу у манастирској порти. 

Живот манастира Тавне, његовог монаштва и народа на овом простору у 

новонасталим приликама под турском окупацијом био је веома тежак. Турци су били зли 

господари па су се Срби тешко с тим мирили и веома често дизали устанке и буне.  Као 

по неком неписаном правилу Турци су вазда гушили те српске устанке да би потом за 

освету стизали до манастира Тавне гдје су вршили злодјела. За освету на манастиру 

Тавна одлучивали су се јер су мислили да су монаси главни подстрекачи народа на буну. 

Због тога су долазили овдје па су манастир пљачкали и палили, а потом хапсили 

монахе и одводили на дуге и тешке 

робије у Тузлу, Зеницу и Травник. 

А неке су чак, према неким 

подацима, одводили на такве 

робије  у оквиру турске царевине у 

своје казамате у граду Видин у 

Бугарској, а неке чак у Арад и 

Темишвар у Румунији. 

Било је овдје и других још 

којекаквих немилих догађаја у том 

периоду под турском окупацијом. 

Било је проблема и за вријеме I и II 

српског устанка, гдје манастир 

Тавна у то вријеме послужио као 

склониште и прихватилиште за 

Србе из лозничког краја за вријеме 

борби са Турцима. Сам Филип 

Вишњић, слијепи гуслар, одлазио је 

из манастира Тавна у лозничке 

шанчеве да својом пјесмом и 

гуслама бодри српске устанике и 

подиже морал за ослобађање од 

турске власти. 
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Стоје Бог и Свети Петар на вратима раја и одређују ко може у рај, а ко иде у 

пакао. Долази прва дјевојка и пита њу Бог шта је радила.  

Каже она:„Ја сам била балерина. Обуку ми уски трико и онда ја мало 

скакућем.“ 

Казе Бог:„Перо пиши курва. У пакао.“ 

Долази друга и каже: 

„Ја сам била трбушна плесачица. Обуку ме у сукњу и неку мајицу тако да ми се 

види пупак и онда вртим куковима.“ 

Каже Бог:„Пиши курва. У пакао.“ 

Долази трећа и каже:„Ја обучем минић и са торбицом шетам од бандере до 

бандере.“ 

На то ће Бог:„Перо пиши електричар.“ 

 

Каже Перица учитељици: 

„Написао сам пјесму о сексу.“  

Учитељица:„Хмм Перице.. Па 

добро да чујемо..“  

Перица:„Рано јутро, рано устајем, 

идем у школу, мало учим, мало се 

играм, опет учим, опет спавам и 

све тако..“ 

„Па добро, а гдје ту секс  Перице“, 

пита учитељица.  

Перица: Пјесма се зове „Јебеш 

такав живот“ . 

Поп учи клинце вјеронауци и покушава их заинтересовати за Божију креацију. 

Поп:“Дјецо, ја ћу вам описивати ствари, а ви погодите шта је то. Је л' може?“ 

Клинци:“Можееее.“  

Поп:“Ево овако, има лијепо смеђе крзно, живи у крошњама дрвећа и закопава 

љешнике у земљу. Шта је то?“  

Клинци тупо гледају у попа, гледају се међусобно и слијежу раменима.  

Поп:“Ево, сад ћу мало боље описати, има лијепо смеђе крзно, прелијеп китњаст 

реп, слатке зубиће, скакуће у крошњама дрвећа, а воли и орахе. Шта је то?“  

Клинци опет тупо гледају у попа, гледају се међусобно и слијежу раменима. 

Поп: „'Ајде ти Перице, шта ти мислиш шта је то?“  

Перица устаје, несигурно гледа око себе и каже:“Па... Ја знам да је тачан 

одговор Исус, али ми јако вуче на вјеверицу!“ 

ХУМОР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


