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ДЕШАВАЊА У СИНДИКАТУ... 

Пише: Мрђан Савић 

Пред вама је десети број Информатора који је настао као и претходни бројеви у 
покушају  да  приближи или испровоцира неку вијест, питање, коментар, причу, слику  и 
сл. од онога који хоће, може, то и забиљежити, донијети. Близу је узалуд. 
Заинтересованост да се нешто јавно каже је 
притајена. Није паметно, рече један колега. 
Страх, одаде израз лица, другог. Ипак, 
дешавања су постојала па их заокружимо што 
због ове округле цифре а што због нове 
синдикалне екипе која истрчава на терен. 

У протеклом четверогодишњем 
мандату Одбор СО је покушао отворити врата и 
учинити сцену једнако приступачном за све 
чланове али не због пуког учешћа у представи, 
већ прије свега због жељених позитивних 
помјераја. Није тајна, појединачни погледи су 
креирали причу а они су опет зависили од 
окружења, предрасуда, васпитања, добијеног 
задатка, слободе или просто од интереса којег 
власник погледа има. Нема љутње.  

Као први међу једнакима у Одбору што 
предаје мандат, пропагирао сам добру вољу, да 
сачувамо стечено али и да помјеримо по неку границу скромне уобичајености. Нећемо о 
резултатима јер опет би се вратили на власнике погледа. Зато укратко, осврт каже: 

� 01.априла 2009. године констатовали и ушли у синдикалне радове. Поред 
постојећих, одлучили смо да отворимо званичне ж.р. за све Синдикалне 
подружнице ради бржег и транспарентнијег рада према чланству. 

� Организовали смо формирање Комисије за рјешавање питања око Правилника 
Фонда солидарности, а потом у два наврата и уређивали исти. 

� Уврстили стално присуство члана Синдикалне организације (СО) на сједницама 
Надзорног одбора (НО) Предузећа што прије није био случај. 

� Преузели надлежност управљања над објектом на Игриштима, а потом успјешно 
окончали процес његове легализације и регистрације на име Предузећа са све 
финансирањем три радника обезбјеђења и одржавања. Израдили идејно 
рјешење реконструкције и добили понуде извођача радова 

� Организовали смо редовно ескурзије и то: Беч (2009.), салаш Јелен (2010.), 
Будимпешта (2010.), Фрушка гора (2011.), Праг (2011.), Гуча (4x, 2009.- 2012.), 
рафтинг Таром (2012.), Венеција (2013.) 

� Организовали смо одласке на фудбалске утакмице у Београд (4x) и то: Србија : 
(1.)Француска, (2.)Румунија, (3.)Италија, (4.)Белгија. 

� Увели смо једнако право обиљежавања Дринске електријаде за све чланове СО 
(једнак поклон спортске опреме и присуство). 

� Издејствовали код Управе простор за СО тј. канцеларију у згради Дирекције са 
сада већ уредном књиговодственом документацијом. Канцеларију смо 
опремили намјештајем и тех.подршком за намјену (тел/факс/копир апарат, 
фиксни рачунар, мобилни рачунар, фрижидер, каса, ласер колор штампач, 
диктафон...). 
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� Изградили смо викенд објекат на Дрини у Амајлијама са уређењем околног 
простора. Највећи дио радова и средстава је обезбјеђен из донација.  

� У сталном дијалогу са Управом, а врло често су то били тешки разговори са 
другом страном која је чак и свјесно негирала поштовање подзаконских аката 
(ПКУ, Правилник о раду), изнијели смо исплату свих предвиђених гарантованих 
обавеза послодавца за протекли период. 

� Организовали смо и финансирали прославе Нове године, 8.Марта, 1.Маја и 
Св.Илије (слава Предузећа) у облику и величини како су нам тренутне 
могућности дозвољавале. Подршка Управе у појединим датумима је била 
значајна. 

� Као израз жеље за бољим информисањем радника покренули и периодично 
штампали Информатор. 

� Регистровали смо и уредили сајт СО као још један облик комуникације и бржег 
доступа информацијама. Адреса: http://www.sindikatebn.com/ 

� Потписали смо велики број Уговора са различитим Предузећима чиме смо 
омогућили  приступачнију трансакцију роба и услуга за све чланове СО са тако 
регистрованим субјектима (списак је доступан на сајту СО). 

� Омогућили смо упознавање, образовање и рад младим колегама кроз боравак у 
синдикалним радионицама (Зворник 2011. и Теслић 2012.). Кроз овакав вид 
дружења прошло је 12 наших изабраних чланова. 

� На нивоу СУР Енергетике и Синдиката радника ЕРС без обзира на нека 
неслагања са провођењем одређених ставова и појединим кадровањима, ипак  
сачували језгро у овом времену политичко-економских моралисања.  

� Формирали врло успјешан Актив ДДК који је придружени члан Друштва ДДК 
Рудар Угљевик. Многобројне акције и стално растући број чланова, већ сада нам 
отварају врата здравствених установа. 

� Створили смо чврсте везе са колегама из ЕЛЕКТРОСРБИЈА и ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА 
о чему говоре и бројна дружења. 

� Водили смо рачуна и о спортској рекреацији радника па тако сразмјерно броју 
чланова и дозначавали средства Подружницама за ту намјену. 

� Редовно оджавали састанке Одбора СО (12/год.) али и ванредно (3/год.) са 
жељом да не изгубимо континуитет и актуелност различитих питања. 

Вјероватно је нешто покрио и заборав али исто тако не сумњам да се врло 
добро види и шта није урађено. Можда би тачкање било и дуже у таквом набрајању али 
сам свјестан и чињенице да је већини милија лична непровјерена него туђа провјерена 
истина. Уосталом, већину и не занима та туђа, ако ово уопште има везе са оним што 
рекох с почетка овог текста . Окренеш главу, затвориш очи - и све знаш. И тако... 

Овдје је прилика да новим синдикалним представницима честитамо избор, 
пожелимо срећу и заједно се надамо односу са послодавцем у којем му радник неће 
бити терет. С мало више обостраног разумијевања према Предузећу којег чинимо те 
поштујући писана права и дужности а уважавајући и нека неписана, могућност да сами 
уредимо овај простор у којем и проводимо највише времена, постаје дохватљива. 

У своје и у име одлазећег Одбора СО, захвалио бих се свима који су својим 
конструктивним радовима помогли или можда и самим вјеровањем дали допринос 
позитивном помаку у нашој Синдикалној организацији.  

С поштовањем,  

Мрђан Савић
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КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА У СО    

СО ЕЛЕКТРО БИЈЕЉИНА 

Предсједник СО: Бранислав Секулић 

Одбор СО: Недељко Милић, Бранислав Гаврић, Милан Радић, Слободан Зубан, Велибор 

Алексић и Александар Бодирогић. 

Надзорни одбор СО: Горан Лукић (уг), Владимир Перић(д),  Младен Благојевић(зв), 

Милоје Јовановић(бр), Светозар Лазаревић (вл) и Љиљана 

СП ДИРЕКЦИЈА 

Повјереник СП: Слободан Зубан 

Одбор СП: Душко Милановић, Соња Добриновић, Горан Матић и Горан Лазаревић. 

Надзорни одбор СП: Владимир Перић, Милан Лазић и Маја Анђелић 

СП БИЈЕЉИНА 

Повјереник СП: Александар Бодирогић 

Одбор СП: Недељко Глишић, Снежана Бојић, Јован Николић и Бранко Новаковић 

Надзорни одбор СП: Светозар Лазаревић. 

СП УГЉЕВИК 

Повјереник СП: Велибор Алексић 

Одбор СП: Драгица Петровић, Мијодраг Петровић, Драгиша Радовановић и Миљенко 

Мићић. 

Надзорни одбор СП: Златко Томић, Слађана Бјелетић и Здравко Ђокић. 

СП ЗВОРНИК 

Повјереник СП: Милан Радић 

Одбор СП: Игор Ивановић, Слободан Лазић, Вељко Тешић и Дражен Тодоровић. 

Надзорни одбор СП: Младен Благојевић 

СП БРАТУНАЦ 

Повјереник СП: Бранислав Гаврић 

Одбор СП: Раде Млађеновић, Милисав Марјановић, Владимир Јовановић и Драго 

Благојевић. 

Надзорни одбор СП: Милоје Јовановић, Жељко Миловановић и Лука Милановић. 

СП ВЛАСЕНИЦА 

Повјереник СП: Недељко Милић 

Одбор СП: Владанка Кулашинац, Младен Савић, Милорад Митровић, Недељко 

Радивојевић и Далибор Стојшић. 

Надзорни одбор СП: Љиљана Ристановић, Златко Ковачевић и Момир Гајић. 
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ИЗ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ 

за Информатор „Електро Бијељина“ пише: Душан Врховац 

Поштоване колегинице и колеге, 

Имам изузетну одговорност, али истовремено и част 
када вам се обраћам. Тешко је из обиља догађаја, мање или 
више успјешно проведених активности у протеклом периоду 
одабрати, у најкраћем, оно што је обиљежило рад нашег 
Синдиката у предходном периоду. 

Синдикат удружених радника енергетике РС дјелује у 
данашњем саставу већ седамнaесту годину. 

У предходном периоду прошао је кроз низ искушења, 
али и кроз промјене у организационом, акционом и 
суштинском смислу. Данас је то већинска репрезентативна 
организација синдиката радника енергетике, препознатљива 
по свом дјеловању у заштити интереса радника овог сектора 

привреде. 

Прије само пар година били смо у ситуацији да имамо честе смјене – промјене 
предсједника СО, неразумјевaња суштине синдикалног дјеловања, вјеровало се да сами 
(само једна СО) може више и боље али смо, усуђујем се рећи, стрпљивим радом 
ентузијаста у нашем Синдикату успјели да сачувамо организацију од свих насртаја 
извана, али и од појединаца у нашим редовима. Ипак, требамо бити сретни што ти 
повремени покушаји изнутра нису били ни толико јаки, али како је вријеме показало, ни 
толико против овог концепта синдиката већ је то најчешће био проблем у недовољном и 
површном информисању, као и недовољној јавности рада органа и појединаца у 
Синдикату. 

Наш Синдикат у сваком изборном циклусу поправља Статут, доноси правилнике 
и друга акта са циљем да наша организација буде боље организована и уређена како би 
што спремније и јединственије могла да заступа интересе свог чланства. 

Наш Синдикат дјелује у Конфедерацији синдиката РС ( заједно са дијелом 
металаца, синдикатом жељезничара и др. ) те преко те асоцијације има могућност да 
утиче на законска рјешења преко појединих oдбора Народне 
Скупштине и права да предсједник Конфедерације 
присуствује засједањима Народне Скупштине, односно да се 
обрати на сједницама. 

Закон о раду прописује начин и услове утврђивања 
репрезентативности синдикалних асоцијација и за сада тај 
услов,на нивоу РС , испуњава само Савез синдиката РС. 

Због те чињенице Конфедерација синдиката РС 
није заступљена у економско – социјалном савјету РС, али 
смо покренули иницијативу којом захтјевамо формирање 
одбора за социјални дијалог у енергетици користећи искуства из регије ( позитиван 
примјер је Словенија ). На следећем Социјалном форуму на којем треба да учествују 
послодавци, представници министарстава и синдикат, очекујемо подршку наше 
Европске централе ЕПСУ којом се инсистира на континуираном социјалном дијалогу у 
енергетици. 

Наш Синдикат је успио да донесе и потпише један од најбољих колективних 
уговора на нашем подручју који се, уз одређене проблеме, ипак примјењује, чиме је 
обезбјеђена задовољавајућа заштита права радника, иако наравно знамо да повремено 
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има проблема у доследној примјени. Међутим, морамо разумјети да смо ми државно 
предузеће и зато морамо понекад понијети и терет мјера које нису примјерене нама из 
електропривреде, али их морамо поштовати.  

Свака друга алтернатива која би ишла у правцу приватизације нашег сектора, 
искуства из окружења говоре, довела би нас али и потрошаче у пуно горе 
(неподношљиво ) стање. 

Наш став подразумјева сваку врсту демократске борбе да електропривреду 
сачувамо у већинском државном власништву. 

Ми смо препознатљиви и по солидарности у најширем значењу те ријечи. 
Помогли смо прилозима наших чланова, али из средстава Синдиката поплављена 
подручја у Семберији и Херцеговини, колеге из ЕПС-а погођене земљотресом у Србији 
(прије неколико година), помоћ колегама са Косова (ту су нарочито помоћ пружиле 
колеге из „РиТЕ Угљевик“), имамо неколико акција са значајним новчаним средствима 
за помоћ, нарочито у лијечењу младих и дјеце. 

Познати смо као 
добровољни даваоци 
крви. Имамо неколико 
добро организованих 
друштава и актива 
(Угљевик (Ел.Бијељина), 
ХЕТ, Гацко, 
„Електрокрајина“ и др.). 
Количине те прикупљене  
драгоцијене течности на 
годишњем нивоу мјери 
се стотинама литара. 

О дружењу, 
спортским сусретима и 
другим слободним 
активностима нема 
потребе трошити ријечи, 

сви смо свједоци те наше активности. 

Наш Синдикат је у предходном периоду дао значајн допринос образовању – 
едукацији младих чланова синдиката. Око 100 чланова је похађало семинар у два нивоа 
гдје су могли стећи одређена знања из активности у невладином сектору, али и у 
синдикату. 

Овај вид синдикалне активности мора бити настављен још масовније у 
наредном периоду. 

Наравно, нисам се дотакао ни приближно свих питања и свега што смо радили, 
али и овај мали преглед коректном и добронајмерном читаоцу, члану нашег Синдиката, 
биће довољно да да свој суд о својој организацији. 

Задовољство ми је што на крају мог ангажмана у Синдикату, а на захтјев колеге, 
досадашњег предсједника ваше СО, имам могућност да кажем ових неколико чињеница 
које сматрам битним за потпуније информисање. 

Била ми је част што сам радио на челу нашег Синдиката. Поносан сам на нашу 
организацију и на све оно што смо постигли. 

Новоизабраним колегама, али и свим члановима нашег Синдиката желим даљи 
развој ове организације, јединство и солидарност, слогу, успјех и срећу у наредном 
периоду. 

Срећно! 
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СЛУЖБА ЗНР, ППЗ, ЦЗ И ЗЕШТИТЕ ЖИВOТНЕ СРЕДИНЕ 

5. март – Свјетски дан енергетске ефикасности 

Свијет се данас суочава са два велика енергетска проблема. То су мањак 
енергије и проблеми везани за њену производњу, и друго, загађење животне средине, 
те климатске промјене изазване превеликом и нерационалном потрошњом енергије. 
Производња, дистрибуција и потрошња енергије су дјелатности које директно или 
индиректно утичу на сва подручја људског дјеловања, али и на социјални и економски 

напредак сваке земље појединачно. Еколошке 
последице енергетске потрошње су дуго стављане у 
други план (под тепих). И даље се не води довољно 
рачуна о социјалним, еколошким, економским и 
сигурносним аспектима коришћења у сврху 
задовољења све већих потреба за енергијом. Данас 
је овај проблем дјелимично препознат, углавном од 
стране развијених (богатих) земаља, те је 
прихваћено да је досадашњи, неконтролисани 
приступ потрошњи енергије неодржив. Приоритет 
треба дати одрживој потрошњи енергије, кроз 
планирање потрошње, те кроз имплементацију 
мјера енергетске ефикасности у све сегменте 
енергетског система земље. Цијене енергије и 
енергената ће у наредном периоду расти, што ће 
директно утицати на пораст трошкова живота и 
рада. 

Под енергетском ефикасношћу 
подразумијевају се мјере и уређаји који доприносе 
рационалној потрошњи енергије, економским 
уштедама путем којих се остварује исти или виши 
степен комфора. То је збир испланираних и 
проведених мјера чији је циљ коришћење 
минимално могуће количине енергије, тако да ниво 

удобности и стопа производње остану очуване. 
Једноставније речено, енергетска ефикасност представља употребу мање количине 
енергије (енергента) за обављање истог посла (гријање или хлађење, расвјета, 
производња производа, погон возила итд.). Важно је истаћи да се енергетска ефикасност 
никако не смије посматрати као штедња енергије, јер штедња увијек подразумијева 
одређена одрицања, док ефикасна употреба енергије никада не нарушава услове рада и 
живота. Важно је нагласити да повећана ефикасност употребе енергије аутоматски 
смањује њену потрошњу, што пропорционално представља новчане уштеде. 

Као најефикасније мјере за повећање енергетске ефикасности препознају се: 

� Доношење и имплементација прописа за топлотну заштиту и уштеду енергије 
базираних на стандардима енергетске ефикасности; 

� Информисање јавности о енергетској ефикасности путем енергетских ознака за 
зграде, енергетских ознака за опрему и системе, практичних приручника за 
управљање енергијом у зградама; 

� Стимулисање истраживања и развоја енергетски ефикасних технологија; 
� Упознавање тржишта с мјерама енергетске ефикасности и дјеловање у циљу 

повећања енергетски ефикасних материјала, елемената, уређаја и система 
доступних на тржишту. 

(Наставак у следећем броју)                                             Припремио: Златан Стевић 
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АКТУЕЛНО У ИТ СЛУЖБИ 

Имплементација САП система и проширење АММ-а 

Када говорима о информационим технологијама у Електро-Бијељини онда се 
прво морамо осврнути на тренутно стање, а затим на актуелне пројекте. Тренутно се не 
ради са правом базом података него са „дбф“ табелама које су повезане апликацијски. 
Развојни алати су одавно застарели и за њих не постоји више подршка тако да је даље 
одржавање оваквог система постало немогуће. Проблем је уочен још 2006 г., тако да је, 
вођено овим чињеницама, ново руководство Предузећа приступило планирању и 
обезбјеђивању финансијских средстава неопходних за искорак у нове технологије. Као 
прво, оформљена је служба апликативног софтвера и техничке подршке у сектору 
снабдијевања која са ИТ службом чини једну компактну цјелину. 

У овом тренутку актуелна су два стратешка пројекта: 

� САП пројекат 
� Пројекат проширења АММ са напредним функционалностима 

САП обухвата главну књигу, основна 
средства, материјално књиговодство, 
складишно књиговодство, фактурисање 
услуга и комерцијалу. Пројект-менаџер је 
Татјана Гајић, а сам пројекат је тренутно у 
почетној фази односно у фази радионица. 
План је да се у току 2013. и 2014 г. 
припреми миграција, обуче радници за рад 
на новој апликацији, а да се се 
продукцијска верзија пусти 01.01.2015 г. 
Имплементација овог пројекта је 
обавезујућа у свим електродистрибутивним 
кућама, а већ се користи у Матичном 
предузећу и Електро-Херцеговини. 

АММ обухвата следеће области: 
билинг, репрограм, тужбе, пресуде, 
стечајеве, опомене, укључења, искључења, 
губитке по ТС итд. Пројект-менаџер за проширење АММ-а са напредним 
функционалностима је Небојша Ђурић, а у току је израда документације и припрема 
апликација за миграцију података. За израду апликације путем тендера као 
најповољнијег поњуђача изабрана је фирма НИТЕС из Бања Луке.  

Циљ је да се у току 2015 г. овај пројекат заврши односно да се пусти у продукцију. 
Апликација ће замијенити постојећу апликацију за билинг “ТЕСЛА”. На овај начин и 
Електро-Бијељина ће коначно закорачити у нове технологије, наиме база ће бити 
ОRACLE, апликација ће бити урађена алатима последње генерације, имплементиран веб 
интерфејс, обука радника итд. Иначе битно је напоменути да су остале 
електродистрибутивне куће већ увелико у овој причи. 

Осим ова два пројекта план је да се заврше и неки текући послови: 

� Да се у току 2013 г. имплементира дио за електронско раскњижавање уплата, 
како би се умањило ручно књижење, као и слање рачуна путем мејла. За овај 
дио задужени су Небојша Сокановић, Татјана Ерић и Биљана Перковић. 

� Да се очитање псионима прошири на читаво Предузеће и тако укине ручно 
уношење стања на бројилима, иначе у РЈ Бијељина тај дио већ функцинише. 
Идејни творац и имплементатор оваквог рада је руководилац сектора 
снабдијевања Небојша Ђурић. 

� Да се у току 2013 г. са банкама које су изразиле жељу реализује плаћање ел. 
енергије путем трајног налога. 

� Да се апликација за даљинско очитање доведе у најоптималније стање. За 
синхронизацију и електронско преузимање стања задужени су Борислав 
Војновић и Небојша Сокановић. Сваки захтјев за новим извјештајима и 
измјенама ради се у сарадњи са пројект-менаџером Миланом Лукићем. 

� Пуштање у рад новог мејл сервера и отварање налога свим запосленима у 
фирми, за шта је задужен Марко Лимуновић. 
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О ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ 

Фонд солидарности (ФС) као прича одвојена од буџета Синдикалне 
организације, својим транспарентним радом, голицао је многе. Наиме, Одбор СО је под 
притиском различитих жеља Управе и самих радника у два наврата разматрао те потом 
преко Надзорног одбора Предузећа и усвајао измјене Правилника ФС, а у својим 
редовним тачкама на сједницама  и активно анализирао рад Комисије. Са израдом 
софтвера за праћење и 
евидентирање свих токова 
пласираних средстава, а уз 
последњу допуну 
Правилника из октобра 
2012. године, настављено 
је дорађивање  овог  врло 
важаног договорног 
односа  између  
послодаваца  и радника. 

Проблеми у раду 
овог тијела, најчешће су се 
јављали са захтјевима, чији 
садржај, није имао 
никакаво или је имао такво 
упориште у Правилнику ФС 
које није задовољавало 
подносиоца. Нелагодну 
ситуацију тумачења 
различитих тражења, 
пресуђивала је најчешће сама  Комисија 
али и Одбор је имао своје процесе. Копља су се ломила 
око принципијелног и доследног  провођења утврђених правила са 
увијек новим и специфичним личним проблемима.  

Наравно, без обзира на свакојаке потребе појединаца,  граница је увијек била 
позната, а њу је откривао поглед на тренутно стање рачуна ФС. Овдје се нажалост 
указује принцип, који нам због различитих мишљења па и прегласавања, није омогућио 
акумулацију средстава и сигурност за евентуалне, новчано ванредне тј.  велике хитне 
случаје, зашто не рећи - случаје који новцем праве спас животу. То значи да и она 
парола што је требала бити водиља у оваквој врсти хуманости, а гласи "да Бог да ми не 
требало",  остаде само  пусто слово према текућим економско-здравственим  потребама 
наших колега.  Ипак, пуна исплата по одлукама Комисије ФС није никада долазила у 
питање, а уз те редовне наведимо и друге исплате са истог рачуна као: тројици радника 
на обезбјеђењу објекта на Игриштима (~15.000 КМ/год.), куповину Васкрс/Божић пакета   
(~24.000КМ/год.), бесповратну помоћ поплављеним радницима у децембру 2010.године 
(~20.000КМ), дјелимично учешће у организацији Електријада (у договору са 
Управом/год),  аванси по Одлуци  и др. 

Након  књиговодственог  уношења  свих захтјева-предмета у електронску 
картотеку,  програмска могућност нам дозвољава да брзо направимо увид  у жељене 
аспекте контроле. На овом мјесту вам тако наводимо  табелу која показује број 
поднесених захтјева по различитим категоријама и одобрена средства, а све то у нашем  
мандатном периоду (последње четири године). Детаљније истраживање као провјеру  је 
могуће обавити у сваком тренутку, по сваком захтјеву, јер је наше опредјељење  да 
јавност рада и овог тијела не смије бити упитна. 
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Захтјев Основ захтјева 

Укупно 

одобрено 

001 Лијечење радника ЗЕДП-а - осим бањско 135,383.53 

002 Лијечење радника ЗЕДП-а - бањско 7,228.50 

003 Лијечење брачног друга 38,678.00 

004 Лијечење дјеце 23,073.00 

005 Хронични болесници – радник ЗЕДП- 192.00 

020 Погинули радници – годишње давање 22,100.00 

021 Помоћ породицама погинулих и умрлих радника 33,600.00 

022 Помоћ пензионисаним радницима 17,800.00 

023 Породице умрлих радника и пензионера 9,600.00 

024 Породице погинулих радника 1,400.00 

025 Помоћ студентима 4,400.00 

032 Смрт члана уже породице  47,500.00 

040 Рођење првог дјетета  28,260.00 

041 Рођење другог дјетета 40,258.00 

042 Рођење трећег дјетета 25,500.00 

043 Рођење четвртог дјетета 2,000.00 

044 Помоћ раднику са троје или више дјеце 44,600.00 

045 Куповина уџбеника 200.00 

050 Пензионери – одлазак у пензију 52,000.00 

060 РВИ цивилне жртве рата 4,800.00 

070 Боловање 2,189.00 

081 Ванредне прилике - пожар 4,000.00 

099 Остало 3,600.00 

Укупно   548,362.03 
Табела – Захтјеви за помоћ Фонду солидарности по различитим 

категоријама и одобрена средства 

 

И на крају, када је закључен овај текст, стигао нам је допис Надзорног одбора 
ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. који је одржао телефонску сједницу дана 19.03.2013 
године те донио одлуку о стављању ван снаге правилника о Фонду солидарности 
бр.2616/2012-в.д.HO/LXXXIV-3.  У прилогу ове одлуке налази се и закључак који садржи 
приједлог о новом оснивању и другачијој организацији ФС. Овако предложено 
престројавање биће брзо анализирано на одбору СО, а у скором разговору са Управом, 
надамо се, и усаглашено ново рјешење, а што ће чланству бити одмах презентовано.   

 

 

Припремио:  

Мрђан Савић 
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МАЛО СТАТИСТИКЕ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

15 

 

МАЛО СТАТИСТИКЕ.. 

Структура запослених на дан 31.12.2012. године 

Организациона 
јединица 

Радници на 
неодређено 

вријеме 

Радници на 
одређено 
вријеме 

Приправници Укупно 

Дирекција 164 11 10 185 

РЈ Бијељина 193 27 8 228 

РЈ Угљевик 85 5 1 91 

РЈ Ззворник 141 7 1 149 

РЈ Братунац 75 1 0 76 

РЈ Власеница 132 1 1 134 

Укупно 790 52 21 863 

 

Полна структура запослених на дан 31.12.2012. године 

Организ. једин. Мушкарци Жене Укупно 

Дирекција 109 76 185 

Бијељина 191 37 228 

Угљевик 71 20 91 

Зворник 119 30 149 

Братунац 66 10 76 

Власеница 109 25 134 

Укупно 665 198 863 

 

Старосна структура запослених на дан 31.12.2012. године 

Организ. 
јединица 

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Дирекција 4 19 34 34 29 28 15 16 6 

Бијељина 10 32 44 40 25 34 24 17 2 

Угљевик 0 11 12 11 9 17 18 12 1 

Зворник 2 13 30 20 14 29 24 13 4 

Братунац 0 8 18 11 13 5 9 8 4 

Власеница 3 13 12 13 23 20 29 16 5 

Укупно 19 96 150 129 113 133 119 82 22 
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НАУКА 

Алтернативни извори енергије (наставак) 

  Обновљиви извори енергије представљају енергетске ресурсе који се користе за 
производњу електричне или топлотне енергије, односно сваки користан рад, а чије 
резерве се константно или циклично обнављају. Могућности коришћења зависе, како од 
географских и метеоролошких околности, тако и од рељефа и локалне биосфере. Овом 
приликом ћу обрадити соларну енергију и енергију вјетра, а које представљају ресурсе 
којима располаже наша регија. 

-ЕНЕРГИЈА ВЈЕТРА- 

Вјетар представља један вид конвертоване сунчеве енергије. Дио кинетичке 
енергије вјетра може се претворити у друге видове енергије, као што је механичка, а 
затим и електрична. Потенцијал вјетра првенствено зависи од његове брзине, али и од 
густине ваздуха у кретању, коју одређује сама његова температура, те надморска висина 
и ваздушни притисак. Механизми који се користе за конверзију снаге вјетра у механичку 
енергију називају се вјетрогенератори (вјетротурбине). 

Електрична енергија добијена конверзијом снаге вјетра представља „чист“ 
извор енергије, јер не користи гориво, не ствара гасове и токсични отпад, који директно 
утиче на ефекат стаклене баште. Вјетрогенератоти (ВГТ) се могу користити као 
аутономни системи, а могу бити повезани на електродистрибутивну мрежу или у 
комбинацију са соларним ћелијама. ВГТ се обично групишу у једну велику 
вјетроелектрану (660 kW, па навише), а такви системи су још познати као фарме ВГТ-а. 
Тако добијена електрична енергија се преко електродистрибутивне мреже просљеђује 
потрошачима. 

У производњи постоје два основна облика вјетрогенератора (ВГТ-а), а то су: 

� ВГТ са вертикалном осом, код којих је оса ротације вертикална у односу на 

тло, 

� ВГТ са хоризонталном осом ротације (оса ротације хоризонтална у односу на 

тло) 
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Компоненте једне вјетро турбине су: 

� ротор са крилцима (који енергију вјетра претвара у енергију ротације 

осовине) 

�  гондола (која садржи осовински пренос, укључујући и редуктор, као и сам 

генератор) 

� торањ (носи ротор и гондолу) 

� разна електроопрема и инструменти. 

 

Предности коришћења алтернативних извора енергије: 

� релативно мала улагања 

� неисцрпни ресурси 

� „чиста“ енергија (без загађивања животне средине) 

� јефтина експлоатација 

� брз поврат уложеног капитала 

� побољшана енергетска стабилност система  

Снага вјетра у атмосфери је много већа од садашње свјетске потрошње. 
Најисцрпнија истраживања кажу да је укупна снага вјетра на копну и близу обале 72 ТW, 
што је еквивалентно 54 милијарде тона нафте годишње или пет пута више него што 
свијет тренутно троши у било којем облику. 

 

 

  Прилог припремио: 

                                                                                  Миленко Николић, РЈ Бијељинa
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ВИЈЕСТИ ИЗ РЕГИОНА 
 

Кад им треба новац, ЕПС повећа рачун за струју 

10.03.2013. - Колико год се потрошачи труде да штеде на струји, неке ставке на рачуну не 
могу да смање. Сваки мјесец грађани издвајају фиксну накнаду за обрачунску снагу, потом 
за мјерно мјесто, а најновија је за субвенционисану струју из обновљивих извора енергије. 
Трошили или не трошили електричну енергију, ове ставке грађани морају мјесечно да 
плате, али тешко да ко може да види корист од њих. 

Најједноставнији начин да држава надомјести новац који јој недостаје је да га узме 
кроз накнаду, и то уредбом. Тако је и овај пут са накнадом за субвенционисану струју која 
ће се у будућности добијати из обновљивих извора енергије. Од мартовског рачуна 

Електропривреда Србије ће наплаћивати посебну ставку у износу 
од 4,4 паре по киловат-сату. 

Само по основу овога грађани ће у 2013. држави 
обезбиједити додатних 10 милиона евра. Односно, по 
просјечном потрошачу електричне енергије од око 400 киловат-
сати - 16 динара. Или годишње скоро 200 динара допринос за 
посебан рачун којим ће се плаћати струја из обновљивих извора 
енергије откупљена од повлашћених произвођача по 
субвенционисаним цијенама, такозваним фид-ин тарифама. 

И тако, колико год се трудили да смање потрошњу електричне енергије, 
потрошачима неке ставке на рачуну не могу да буду мање, али ни јасне упркос 
објашњењима. Тако, за обрачунску снагу потрошачи фиксно дају мјесечно 348 динара, док 
трошкови накнаде за мјерно мјесто износе 119,7 динара за све кориснике. 

Укупно у просјеку нешто мање од 500 динара сваког мјесеца. Али тешко да ко 
може да види неку корист од тога. Упркос плаћању мјерног мјеста, бројила 3,5 милиона 
домаћинстава углавном су стара и по неколико деценија. Тендер за нова бројила никако да 
успије... 

ХЕП отпушта 2000 запослених  

Ових дана почео је најопсежнији процес кадровског реконструисања неке јавне 
организације у Хрватској последњих година. Ради се о новој систематизацији радних мјеста 
и смањењу броја запослених у Хрватској електропривреди. 

Прекобројни хеповци ће у просјеку примити отпремнине у бруто износу од 233 
хиљаде куна, а како њихова висина зависи о висини плате и 
радном стажу у компанији, поједини бивши дугогодишњи 
руководиоци којима до пензије недостаје неколико година, 
могли би примити и до 500 хиљада куна. Тако да 
реконструисање ХЕП-а може се и сматрати добрим 
показатељом чињенице колико су, уз важеће хрватске 
законе, било какви кадровски резови у јавном сектору и 
финансијски и организацијски захтјевни процеси. 

Према колективном уговору, сваки радник има 
право на отпремнину у износу од 60 посто бруто просјечне 
мјесечне плате по години стажа проведеног у фирми. Како 
је ХЕП у начелу врло "стара" компанија – чак 30 посто 
запослених старији је од 55 година – већ то подразумијева 
знатан трошак за отпремнине, по моделу како су 
дефинисане. 
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ИЗ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РС 

ЕРС: Упркос лошој хидрологији, добит од 7 милиона КМ 

ТРЕБИЊЕ - 05. 03. 2013. - Електропривреда Републике Српске /ЕРС/ је 2012. годину 
завршила са добити од 7.182.000 КМ упркос лошој хидрологији и вишемјесечним 
ремонтима, рекао је новинарима у Требињу Благоје 
Шупић, директор за економско-финасијске послове у 
ЕРС-у. 

Он је напоменуо да је девет предузећа 
пословало позитивно док су три пословала са 
губитком. 

„Од производних предузећа највећу добит 
остварила је Термоелектрана /ТЕ/ Угљевик са 
11.948.000 КМ, затим Хидроелектрана /ХЕ/ 
Вишеград која је остварила добит од 3.959.000 КМ и 
ХЕ Бочац са добити од 170.000 КМ“, истакао је 
Шупић. 

Он је подсјетио да су и дистрибутивна 
предузећа пословала позитивно, истичући да је највећи 
појединачни резултат остварила Електродистрибуција Добој од 659.000 КМ, затим Електро-
Бијељина са 204.000 КМ, Електро-Крајина 113.000, те Електро-Херцеговина 36.000 и 
Електродистрибуција Пале 15.000КМ. 

Шупић је истакао да је матично предузеће остварило позитиван резултат од 
5.822.000 КМ. Он је навео да су негативно пословали Рудник и Термолектрана /РИТЕ/Гацко 
и Хидролектране на Требишњици /ХЕТ/ са укупним минусом од 9.578.000 КМ, напомињући 
да је то било из објективних разлога. 

„РиТЕ Гацко су остварили губитак од 4.942.000 КМ због капиталног ремонта који 
је трајао два и по мјесеца и у том периоду није производила електричну енергију а имала 
је трошкове ремонта“, појаснио је Шупић. 

Што се тиче ХЕТ-а, он је истакао да је ово предузеће пословало са губитком од 
4.636.000 КМ због суше која се из четвртог квартала 2011. године пренијела на први квартал 
следеће године, као и због капиталног ремонта другог агрегата у Дубровнику који је умјесто 
планирана три трајао седам мјесеци. 

Према Шупићевим ријечима губици у дистрибутивним мрежама у 2012. години су 
15,37 одсто што је 0,83 одсто мање од остварних у претходној години. Највеће 
диструбутивне губитке од 19,95 одсто, каже Шупић, има Електро-Крајина. 

Нове хидроелектране на Дрини? 

БАЊА ЛУКА – Влада РС и америчка компанија 
“New Generation Power” потписале су у Бањалуци 
споразум о истраживању хидропотенцијала доњег 
слива Дрине процјењене инвестиционе 
вриједности од 1,3 милијарде евра. Споразум, који 
су потписали потпредсједник Владе РС Јасмин 
Комић и извршни директор НГП-а Чиринџив 
Катурија, предвиђа потенцијалну могућност 
изградње четири хидроелектране на Дрини на 
потезу од Зворника до ушћа ријеке у Саву. 
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АКТИВ ДДК  

Угљевички рекордери 

Друштво добровољних 
давалаца крви “Рудар” из 
Угљевика, је поново оборило 
сопствени рекорд у броју 
дарованих боца крви. На 
последњој акцији у Угљевику 
одржаној 16.03.2013. године 
прикупљено је 360 боца крви, 
чиме је оборен рекорд са 
предходне акције од 311 боца.  

Пошто се број 
дарованих боца крви стално 
повећава, Друштво размишља 
да постави свјетски рекорд у 
даровању крви, те да се упише 
у Гинисову књигу рекорда. 

На овој акцији су учествовали и гости из 35 пријатељских друштава из Србије и 
Републике Српске, којим ДДДК “Рудар” редовно узвраћа посјете и дарује крв на 
њиховим акцијама. 

Овој до сада највећој акцији, свој скромни допринос је дао и наш Актив 
добровољних давалаца крви дарујући 10 боца ове драгоцијене течности.  

Број чланова нашег Актива се свакодневно повећава, тако да он сада броји 
преко 150 редовних давалаца, и представља највећи и најорганизованији актив у саставу 
ДДДК “Рудар”.  

Поред давалаца повећава се и број донатора, тако је у току ове године Изјаву о 
донирању 0,5% плате потписало преко 20 радника, углавном из РЈ Угљевик. 

У прошлој години 
наш Актив је организовао 
три самосталне акције у 
којим је прикупљено 106 
боца крви. Такође, и ове 
године је планирано да 
се у три акције прикупи 
око сто боца крви, што у 
потпуности задовољава 
потребе наших давалаца 
и донатора, као и 
чланова њихових 
породица. 

  
                                                                         

Пише: Бранислав 

Секулић 
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ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ... 

Романтична екскурзија – Венеција и Верона 

  По већ устаљеном обичају из претходних година тако је и ове године 
организована прољећна екскурзија. Овај пут дестинације су биле Венеција и Верона. 

Градови љубави, ни мање ни више. Све је почело у 
четвртак, 21. марта, у касним вечерњим сатима 

када је група од нас нешто више од двадесет 
кренула из Бијељине. Пут нас је водио преко 
Хрватске и Словеније. У раним јутарњим сатима 
већ смо били у Италији, а око 10 часова смо 
стигли до хотела Атена у малом туристичком 
градићу Лидо де Јесоло на обали Јадрана гдје 
смо и били смјештени наредна два дана. Мало 
касније смо туристичким бродићем кренули у 
обилазак старог језгра Венеције гдје смо провели 
то читаво поподне.  

О Венецији, њеној историји и 
архитектури могао би се посветити један читав 
Информатор и да опет буде мало. Први пут као 
насељено мјесто помиње се у 5. вијеку када је 
почело насељавање на њених 117 острва 
повезаних каналима кроз које и данас возе 
гондоле, једно од њених главних обиљежја 
поред крилатог лава, заштитника града. Ваља 
споменути и централни градски трг Светог Марка 
са базиликом истоименог светитеља, Дуждеву 

палату, Мост уздаха, централну кулу са сатом као 
и незаобилазну цркву Санта Мариа дела Салуте којој је Лаза Костић посветио истоимену 
пјесму, бисер српске лирике и несвакидашњу химну љубави. 

Сутрадан, у суботу смо посјетили Верону, град Ромеа и Јулије, гдје смо 
прошетали централним тргом и обишли кућу са чувеним балконом гдје је Јулија чекала 
свог драгог. Основна карактеристика града је велики римски амфитеатар на главном тргу 
који је тих дана био пун цвијећа јер италијани тај први прољећни викенд прослављају на 
тај начин. По повратку из Вероне 
дио групе је посјетио и Падову, 
градић познат по свом 
универзитету који је стециште 
студената из цијелог свијета. 
Увече смо имали организовану 
вечеру са традиционалним 
јелима за сјевер Италије.  

Недеља је била 
резервисана за повратак. Око 9 
сати смо напустили хотел и 
кренули кући уз успутна 
планирана стајања за шопинг, 
тако да смо у касним 
вечерњим сатима стигли у Бијељину. 

 

Припремио: Велибор Алексић
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ХОБИ 

Интервју са колегиницом Николином Јевтић 

У овом броју Синдикалног Информатора разговарали смо са Николином Јевтић, 
нашом драгом колегиницом, која поред свакодневних обавеза успјева да пронађе времена 
за активности које јој помажу да побјегне од свакодневнице, да пронађе времена за себе. 

 Николина се бави сликањем и 
прављењем занимљивих скулптура од 
стакла. 

ИНФОРМАТОР: Николина, када се 
јавила жеља за бављењем овим видом 
умјетонсти и како је све почело? 

Још прије седам година добила сам 
поклон свијећњак из Хрватске од 
особе која има своју радионицу и 
бави се прављењем предмета од 
стакла. Занимале су ме рукотворине и 
раније, али тек ме је поклон 
подстакао да још више размишљам 
шта ми је потребно како бих и ја 

могла почети да се бавим нечим што 
ми се одувјек чинило интересантним. 

ИНФОРМАТОР: У тешком времену какво је данашње врло је тешко побјећи од 
свакодневних проблема и обавеза, а поготову пронаћи инспирацију за овако нечим? 

Морам признати да је тешко дати одговор на питање о инспирацији, јер то је једноставно 
нешто што се не може лако описати ријечима. Кад год имам слободног времена волим 
да га проводим у својој скромној радионици, тада се осјећам срећном и испуњеном 
радећи оно што волим и у чему уживам.  

ИНФОРМАТОР: Да ли у будућности можемо очекивати изложбу или нешто слично? 

Прво бих волила да се захвалим колегама који ми дају велику подршку у овоме што 
радим. Што се тиче изложбе, не 
бих хтјела да причам много 
унапријед, али јасно је да би то 
свакако била круна мога рада, 
то бих свакако волила... 

...Остала је колегиница 
Нина тајанствена оставњајући 
нам наду да ћемо њене радове, 
који су аутора овог чланка 
оставиле без текста, ускоро 
моћи погледати у неком 
изложбеном простору. То јој од 
свег срца желимо. 

Интервју урадио: Марко 

Лимуновић 
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КУЛТУРА, ХУМОР 
 

 

                       ИМАМ ПОСАО ИЗ СНОВА, 

                                                    САЊАМ ГА СВАКИ ДАН. 

         

                                                                                    

                                   ВАМА ЈЕ ТАКО ДОБРО,  

                                                                          ДА НАМА БОЉЕ НЕ МОЖЕ НИ БИТИ. 

 

 

                                                  ЈОШ НАМ САМО ВИ ФАЛИТЕ, 

                                 ПА ДА НИШТА НЕМАМО! 

 

 

                                                         ЛИЈЕПО ВАСПИТАНИ ЗБИВАЊА ПРАТЕ 

                                                                                                НА ВЕЛИКОМ ОДСТОЈАЊУ. 

 

 

                                                                   НАРАВНО ДА ВАМ ВЈЕРУЈЕМ, 

                                                                                                     УБИЈЕДИЛИ СТЕ БОГА У МЕНИ. 

 

 

                                                       ГЛАСАО САМ И ЗА И ПРОТИВ,  

                                                                    НИСАМ МОГАО ДА СЕ УЗДРЖИМ. 

 

 

                                                                                             НИЈЕ ОПАСНО ГОВОРИТИ У СНУ. 

                                                                                                      ОПАСНО ЈЕ ГОВОРИТИ О СНУ. 

 

 

                                                                   И ОНИ ЗНАЈУ ЗА СТИД, 

                                                                                      САМО ГА ЗОВУ ПОНОС. 

 

 

               НИГДЈЕ НАС НИЈЕ БИЛО, 

                                   ТРЕБАЛО ЈЕ ТО ВИДЈЕТИ. 

 

 

                                                        МИ ЗНАМО ШТА НАМ ЈЕ ЧИНИТИ. 

                                                                            НАЖАЛОСТ, ТО И ЧИНИМО. 

 
Припремио: Мрђан Савић
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ПРИЈАТЕЉИ ЛИСТА 

 

 

      

               ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ 

                 Електроенергетске опреме и материјала 

                        Телефон: 055/201-664, 201-583 

                         С.Д. гарде, 51 76300, Бијељина 

                                                                                                   Д.О.О. Мојић 

                                                                                                  Павловића пут, 76300 Бијељина 

                                                                                                                   www.mojic.com  

БУТИК ГАРФИЛД БИЈЕЉИНА 
            Милоша Црњанског ББ 

                   055/209-853 

 

 

 

 

 

   www.zidarzivanovic.com 

 

 

                                                                                      МИЛЕ ЛИМАР 

                                                                         Лазе Лазаревића 8, 76300 Бијељина 

                                                                                             055/250-959 

 

   Стефана Дечанског 302 

          76300 Бијељина 

 

 

 
СО се захваљује ВИТАФОН представницима на донацији 10  
            Т-мајица које су уручене нашим спортистима 

 

 

 

 

 

 


