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ДЕШАВАЊА У СИНДИКАТУ... 

Шта смо урадили? 
Као што ред налаже, годину и сто дана након избора наш Синдикални одбор би 

требао да поднесе извјештај чланству шта је урадио у протеклом периоду. Издавање 12. 
броја Информатора се подударило са истеком овог периода, па смо искористили 
прилику дa поднесемо извјештај. 

На први поглед ми се учинило, иако смо прилично много радили, да нисмо 
урадили готово НИШТА. Међутим, када сам почео прикупљати податке промијенио сам 
мишљење, а о томе шта смо урадили и да ли смо добро урадили процијените сами. 

Активности нисам разврстао хронолошки него сам их подијелио у неколико 
сегмената ради прегледности: 

1. Избор и именовање органа Синдикалне организације: 

- Овај Синдикални одбор је ступио на дужност 03.04.2013. године, када су 
верификовани мандати новоизабраним члановима одбора и извршена примопредаја 
дужности између старог и новог одбора. Од тада 
до данас су замијењена два члана одбора, 
односно повјереника Синдикалних подружница у 
Братунцу и Дирекцији. У Братунцу дужност 
повјереника је прузео кандитат са предходних 
избора који је био други по броју гласова, док је у 
Дирекцији повјереник опозван те су одржани 
ванредни избори за повјереника. 

- На редовним изборима је избран и 
конституисан Надзорни одбор Синдикалне 
органиције, кога до тада нисмо имали, чији је 
основни задатак да врши надзор и контролу 
материјално-финансијског пословања наше СО. У 
једном дијелу Синдикалних подружница су 
изабрани и НО подружница, са задатком да врше 
надзор над пословањем Синдикалних подружница и учествују у примопредаји 
дужности. Ови НО су касније укинути, јер нису изабрани у свим СП, а њихове обавезе и 
дужности је преузео НО Синдикалне организације, који врши контролу над свим 
синдикалним рачунима. У току 2013. године НО је вршио контролу свих синдикалних 
рачуна у периодима од по три мјесеца, док сви благајници СП нису усагласили свој рад. 
Току ове године планиране су шестомјесечне контроле пословања, и до сада је 
извршена једна. У НО је замијењен само један члан из СП Дирекција, јер је на 
ванредним изборима изабран за повјереника. 

- Од стране синдикалних подружница су предложени, а од Синдикалног одбора 
именовани чланови Комисије за одмор и рекреацију, чији је задатак организовање 
екскурзија, одмора и рекреације за наше чланове. У протеклом периоду је замијењен 
члан Комисије из СП Зворник (разријешен дужности од стране одбора СО) и СП 
Дирекција (поднио оставку). 
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- На изборима су изабрани и сви чланови Одбора синдикалних подружница. Ови 
одбори су такође претрпјели одрђене измјене, при чему су замијењени по један члан 
одбора у СП Власеница (због прекида радног односа), у СП Угљевик (подношењем 
оставке) и у СП Дирекција (иступањем из Синдиката). 

2. Организација спортских сусрета 

- Одмах на почетку мандата дочекала нас је организација 27. Дринске 
електријаде у Бајиној Башти, коју смо надам се организовали на један достојанствен 
начин уз учешће 480 чланова и 20 
гостију наше СО.  

- Након тога смо приступили 
огранизацији 15. Сусрета радника 
Електропривреде у Бањи Врућици, гдје 
је узело учешће 74 наша члана. Поред 
овог броја још 27 радника је 
присуствовало играма у својству 
навијача, али смо због одређених 
проблема са истим одлучили да убудуће 
на игре иду само такмичари и гости (74 
члана). 

- Извршили смо све припреме 
за овогодишњу 28. Дринску електријаду 
у Бијељини, која је требала да се одржи 
у Етно Селу „Станишићи“ 24.05.2014. 
године. Била је замишљена и 
припремљена као до сада највећи 
спектакл, али је због прољетних поплава 
одложена до даљњег. 

- Сложили смо се да се 16. Сусрети радника Електропривреде у Бањи Врућици 
ове године не одрже, а да се средства намијењена за њихово одржавање преусмјере за 
помоћ радницима угроженим од поплава и клизишта. 

3. Помоћ радницима  

- Пошто је укинут Фонд солидарности (29.03.2013. године) били смо принуђени 
да скромним једнократним новчаним износима помогнемо велики број наших радника. 
Овдје се углавном радило о смртним случајевима и најтежим облицима обољења. За те 
намјене за 2013. годину су била предвиђена средства у износу од 10.000,00 КМ, док смо 
за текућу годину, због оснивања новог Фонда солидарности, та средства смањили на 
5.000,00 КМ и већ смо их у потпуности подијелили. 

- Да би финансијски помогли што већем броју чланова основали смо „Касу за 
позајмице“, из које је могуће добити позајмицу до 1.000,00 КМ на 10 (десет) мјесечних 
рата без камате. Као оснивачки улог Касе смо искористили средства која су преостала на 
рачуну укинутог Фонда солидарности која нам је, за финансирање редовних 
синдикалних активности, на располагање ставио Надзорни одбор Предузећа. У току ове 
године смо додијелили 32 позајмице у укупном износу од 29.000,00 КМ. Док је у 
предходном периоду подијељено 10 позајмица у износу од 18.777,00 КМ, гдје спадају и
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аванси старог Фонда солидарности које радници уредно враћају. Завршени су 
сви неопходни послови за функционисање Касе: Усвојен је Правилник о раду, урађени 
обрасци „Захтјев за позајмицу“, „Налог за обуставу“, „Одлука“, као и табела за 
евиденцију додијељених позајмица. 

- У сарадњи са својим члановима смо основали нови „Фонд солидарности“, који 
ће се финансирати искључиво из чланарине, док ће синдикат помоћи логистиком и 
плаћањем пропратних трошкова. До сада смо израдили радни текст, нацрт и на крају 
усвојили „Правилник о раду Фонда солидарности“, отворили смо нови рачун Фонда и 
израдили образац „Приступнице“, након чега су радници почели да потписују исте. У 
току прошлог мјесеца приступнице је потписало 87 радника из Синдикалних подружница 
Бијељина, Угљевик и Дирекција. Очекујемо да велики број радника учлани у нови „Фонд 
солидарности“, те да се на овај начин ријеше проблеми лијечења радника и чланова 
њихове уже породице. Преостало је још да се изабере Комисија фонда солидарности, 

уради евиденција чланова Фонда, те 
изради образац „Захтјева за помоћ“. 
Након овога ће Фонд у потпуности 
почети са радом и подјелом 
прикупљених средстава, те помоћи 
лијечење својих чланова. 

- Поспијешили смо у великој 
мјери и рад Актива ДДК који сада броји 
221 давалаца крви и 174 донатора. 
Поред донатора рад Актива у значајној 
мјери помажу Синдикална 
организација и Предузеће. Актив је у 

прошлој години организовао три самосталне акције (Бијељина, Сребреница, Зворник) и 
учествовао у више акција ДДДК „Рудар“ Угљевик. У току ове године Актив је до сада 
организовао двије самосталне акције (Дирекција и Сребреница). Прикупљен је велики 
број боца крви и уједно смо подмирили све захтјеве за крв наших давалаца и донатора 
као и чланова њихових породица. 

- Потписивањем Уговора са разним предузећима смо омогућили нашим 
члановима да купују робу на више рата без камате. Коректним односом према 
продавцима, до сада смо успјели потписати уговоре са 109 предузећа, што је више од 
два пута него што смо их склопили у претходном мандату (52 уговора). Ово је наизглед 
једноставан посао, али се састоји од низа сложених послова. Прво је услиједило 
прављење типског „Уговора“, затим обрасца „Изјаве“ и „Сагласности“, па „Обавјештења 
о отказивању старих уговора“, „Упуства за плаћање“, израда „Евиденције потписаних 
уговора“, те разврставање уговора по категоријама, писање десетак обавјештења о 
склопљеним уговорима за огласне табле и објављивање података на сајту. Сада велики 
број наших чланова користи погодности куповине роба и услуга преко Синдикалних 
кредита, тако да се мјесечни износ рата узетих робних кредита креће од 15-30 хиљада 
конвертибилних марака. 

4. Организација одмора и ракреације 

- У протеклих годину и сто дана Комисија за одмор и рекреацију је наставила са 
организацијом екскурзија као и претходном периоду. У јуну је организован „Рафтинг 
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Таром“, у октобру „Излет на Златибор“, а у марту „Екскурзија у Истанбул“. Поред 
екскурзија у току прошлог љета је реализовано више љетовања за наше чланове преко 
туристичких агенција са којим смо потписали уговоре. 

- У склопу Синдикалних кредита смо, почетком ове године, омогућили нашим 
члановима кориштење раних резервација за 
одмор. Раним резервацијама радник добија 
попуст од туристичке агенције 10-15%. Уплату 
резервације у цјелости врши Синдикат, а 
радник враћа средства Синдикату у 5-10 
мјесечних рата. За ову намјену смо на рачун 
„Синдикални кредити“ пребацили 20.000,00 
КМ и платили све до сада пристигле рачуне. У 
току идућег мјесеца планирамо на исти начин 
да потпишемо Уговоре са осигуравајућим 
друштвима те да нашим радницима 
омогућимо регистрацију возила до 6 
мјесечних рата. 

- Константно смо радили на стварању 
услова за одмор радника у викенд објектима у 
Амајлијама и на Игриштима. Намјештено је 
приземље и обезбијеђена техничка вода у 
Амајлијама, а након поплаве је извршено 
детаљно чишћење објекта. На Игриштима је 
извршена набавка алата и материјала те 
извршена санација дневног боравка након 
пожара. У будућности планирамо да оба 
објекта предамо на управљање Комисији за 
одмор и рекреацију. 

- Од рекреација смо у обје године обезбиједили 300 КМ по Синдикалној 
подружници за припрему екипа за учешће на дринској електријади и 200 КМ за 
припрему екипе за куглање. Ова средства за рекреацију су прилично скромна али се у 
појединим Синдикалним подружницама не користе за рекреацију него за набавку хране 
и пића. У наредном периоду смо планирали да се ова средства намјенски употријебе за 
рекреацију наших чланова, а за реализацију овог плана ће бити задужена Комисија за 
одмор и рекреацију, у сарадњи са одборима подружница. 

5. Преговори са Управом  

- У протеклом периоду смо имали пет заједничких сједница са Управом 
предузећа, на којим смо покушавали ријешити низ мањих или већих проблема који су се 
појављивали у ходу. Упутили смо и седам дописа Управи Предузећа у којим смо их 
подсјећали на њихове обавезе по ПКУ према радницима и Синдикату. 

- Дуготрајним разговорима и невиђеном упорношћу у току 2013. године смо дио 
тих проблема ријешили док је дио истих још увијек у фази рјешавања. Исплаћене су 
јубиларне награде и накнаде при одласку у пензију за 2012. годину које су значајно 
касниле, затим је Предузеће успјело да измири заостале обавезе према Фонду 
здравственог осигурања па сада немамо проблема са овјером књижица, у новембру је
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 радницама исплаћена надокнада за Међународни дан жена која је била од 
свих заборављена. Извршена је исплата регреса из два дијела, као и огрев у облику бона 
за струју.  

- Тај благи позитивни тренд је настављен и у 2014. години, тако је за Божићне 
празнике свим запосленим исплаћено по 50,00 КМ, што се десило само једном у 
претходном мандату, овај пут је на вријеме женама исплаћена надокнада за Дан жена, 
истина опет у износу од 50,00 КМ али понекада треба имати и разумијевања према 
изузетно тешкој финансијској ситуацији у којој се налази наше Предузеће. Почетком 
године је исплаћена зимница за 2013. годину у облику бона за струју. Недавно су 
исплаћене јубиларне награде за 2013. годину, и прву половину 2014. године, као и први 
дио регреса. Све досадашње плате и топли оброци су редовно исплаћивани. Можда све 
ово изгледа мало и споро када се погледају остала Зависна предузећа у оквиру 
Електропривреде, али када се изврши детаљнија анализа пословања нашег Предузећа 
онда је јасно да је ово максимум који се могао постићи у овом моменту, и од стране 
Управе и од стране Синдиката. 

- Након годину дана дописивања на разним нивоима руковођења Предузећа, те 
тражења мишљења од стране Комисије за праћење ПКУ, успјели смо да ријешимо 
проблем два слободна дана за свако давање крви у корист добровољних давалаца крви. 

- Од стране Управе смо у 2013. години по први и за сада последњи пут добили 
1.000,00 КМ за организовање „Првомајског уранка“, исплаћене су награде такмичарима 
за освојено неко од прва три мјеста на републичкој електријади, исплаћено је 10 
КМ/раднику за прославу Нове године, плаћен је ручак за даваоце крви у Бијељини и 
Зворнику.  

- У 2014. години је наше Предузеће исплатило средства предвиђена за 
одржавање радничких спортских игара у износу од 40.000,00 КМ на рачун Одбора 
синдиката електропривреде РС, за помоћ радницима електропривреде угроженим 
поплавама и клизиштима, на рачун наше Синдикалне организације је уплаћено 
15.000,00 КМ од продатог отпада из 2012. године. 
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- Нисмо успјели вратити финансирање Фонда солидарности у директним 
преговорима са Управом, нити смо успјели обезбиједити средства на нивоу 
Електропривреде у преговорима са Директорима Матичног холдинга.  

- Нисмо успјели обезбиједити прије Нове године исплату зимнице за 2013. 
годину, тако да је ово давање радницима поново пренијето у ову годину. Наиме, ово 
давање се преноси већ пар година из једне у другу годину, али се искрено надамо да ће 
ове године бити исплаћена и ова обавеза заостала од прије неколико година. 

- Након укидања Фонда солидарности нисмо успјели договорити са Управом 
обавезу Предузећу за исплату једнократне помоћи пензионисаним радницима и 
породицама погинулих и умрлих радника, јер нисмо имали упориште у ПКУ. 

- Још увијек преговарамо о: повећању цијене превоза за раднике који путују 
преко 30 km, плаћању превоза на интервенције, исплати путних трошкова за раднике РЈ 
Зворник, исплати бона за струју, исплати помоћи за Актив ДДК и исплати средстава од 
продатих возила из 2012. године. 

6. Органзација прослава 

- По синдикалним подружницама смо организовали прославе Првог маја у 
претходној и текућој години, ова манифестација се посебно свечано обиљежава у 
Братунцу и  Амајлијама, 

- Синдикалне подружнице Дирекција и Бијељина, од средстава које су добиле за 
одржавање туристичких манифестација, су прошле године обезбиједиле учешће једне 
наше екипе на туристичкој манифестацији „Златни котлић Семберије“, 

- Организовали смо прославу Нове године у свим подружницама, као и подјелу 
пакетића за дјецу наших радника уз изузетно лијепе представе за малишане. 

- Организована је скромна али дивна прослава 8. марта за даме нашег 
Предузећа, на коју се одазвао изузетно велики број жена. 

7. Информисање чланства 

- Настојимо да објективно и непристрасно информишемо своје чланове о раду 
наше Синдикалне организације, тако да све информације редовно објављујемо на свим 
огласним таблама Предузећа, и то представља 
најдиректнији начин информисања. Постоји 
реалан проблем око недостатка огласних табли 
или недостатка простора на постојећим таблама, 
јер СО објављује огроман број информација па 
су огласне табле преплављене синдикалним 
материјалом. У мојој електронској архиви 
синдиката постоји 688 фајлова који су у највећем 
броју урађени у овом мандатном периоду. 

- Други извор информација је сајт наше 
Синдикалне организације, који је послужио као 
узор другим синдикалним организацијама и 
мотивисао их да и сами израде своје сајтове. 
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Сајт нисмо наставили само да одржавамо, него смо га потпуно измијенили и 
урадили потпуно нову ћириличну верзију. Сада га редовно пунимо информацијама, које 
су од интереса за наше чланство, тако да смо од активирања сајта, крајем децембра 
прошле године, поставили на сајт преко 90 текстова. Ни сами нисмо били свјесни колико 
је овај сајт посјећен док нисмо увели статистику посјета, на основу које је преко 26.000 
посјетилаца прочитало бар један текст са нашег сајта. 

- Као трећи облик информисања чланства служи нам Информатор, који смо 
планирали годишње издавати два пута, један број смо објавили крајем прошле године, а 
ако читате овај текст објављен је и наредни број Информатора. Уколико се укаже 
потреба спремни смо повећати број издатих информатора у току године. 

8. Помоћ радницима угроженим од поплава и клизишта 

- На нашу велику несрећу ове године смо доживјели поплаве које су биле много 
већих размјера него 2010. године. Још у току поплаве донијели смо одлуку да свим 
поплављеним радницима обезбиједимо пакете помоћи састављене од воде, хране и 
хигијенских средстава. Успјели смо подијелити 148 пакета помоћи. 

- Одмах по смиривању поплаве од Синдикалних организација РиТЕ Гацко, ХЕ на 
Дрини, ХЕ на Врбасу и „Електрокрајине“ смо добили велику количину конзервисане 
хране за помоћ екипама које су радиле на отклањању кварова. За исту намјену смо од 
СО „Матичног холдинга“ добили 500 КМ у новцу које смо пребацили на рачуне 
Синдикалних подружница за куповину хране и пића екипама на терену.
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- Од Синдикалне организације ХЕ на Врбасу наша Синдикална организација је 
добила помоћ од два шлепера воде и 4.000 конзерви хране. Дио воде из овог пакета (по 
16 палета паковања од 5 и 1,5 литар) смо донирали СО РиТЕ Угљевик чији су радници 
били поплављени, а нису добили никакаву помоћ. Донирали смо 200 пакета (по 10 
конзерви и 5 литара воде) угроженом становништву Семберије. Подијелили смо 127 
пакета конзерви и воде нашим угроженим радницима. Остатак воде смо подијелили 
свим Пословницама и реонима по једну палету и још по двије палете свакој РЈ и 
Дирекцији. 

- У поплавама 2010. године смо на име помоћи радницима добили 20.000 КМ. 
Сада је поплавама обухваћен много већи број радника, али смо успјели обезбиједити и 
много већа средства за помоћ. Добили смо 116.848,79 КМ, али и Правила на основу 
којих је требало подијелити овај новац на 75 наших радника. Раднике смо подијелили у 
категорије и одредили износе по категорији, те извршили расподјелу средстава. 
Објавили смо све спискове на огласним таблама, и тада је дошло до великог 
незадовољства радника, па смо обуставили исплате и оставили рок од 15 дана да сви 
незадовољни упуте жалбе и приговоре. Након истека овог рока на адресу СО је 
пристигао велики број жалби и приговора, које смо појединачно размотрили. Након 
непопуларних мјера „кресања“ првобитног списка остало је 60 радника који су 
остварили право на помоћ по наведеним Правилима, те смо на овај начин подијелили 
94.150,00 КМ. Остатак новца смо обавезни вратити СУРЕРСУ и Одбору синдиката 
Електропривреде. Сада нам слиједи нова борба да покушамо овај новац добити за 
помоћ преосталих 65 радника који нису ушли у наведене категорије. 

9. Финансијско пословање СО 

- Да би обезбиједили финансијску стабилност Синдикалне организације, одмах 
на почетку мандата смо усвојили Финансијски план за 2013. годину, те „скресали“ многе 
непотребне издатке, да би могли наставити са свим активностима које су започете у 

претходном периоду. 

- По истеку финансијске 
године чланству смо поднијели 
Извјештај о раду Синдикалне 
организације у 2013. години, који је 
објављен на свим огласним таблама 
Предузећа. Намјеравали смо исти да 
објавимо у овом броју Информатора, 
али због обимности нисмо у стању да 
га објавимо у цјелости, него смо 
припремили кратак извод из 
извјештаја. 

- Крајем 2013. године смо усвојили Финансијски план за 2014. годину, који је 
сличан предходном плану, али ћемо због поплава морати донијети ребаланс овог плана.  

- У предходном мандату никада нисмо могли усвојити финансијски план, него су 
се средства трошила прилично хаотично. Овакав начин пословања су у великој мјери 
злоупотребљавали појединци или групе радника који су остваривали веће повластице у 
односу на остале. 
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- На основу финансијског плана Синдикалне организације, свака синдикална 
подружница сачињава свој финансијски план, којег треба да се придржавају одбори 
подружница приликом трошења средстава. Појединим подружницама смо, због 
неажурности њихових повјереника и одбора, морали обустављати исплате док не 
доставе финансијске планове, што је тренутно случај код СП Угљевик која још увијек није 
доставила финансијски план за 2014. годину. 

- У току ове године смо планирали усвојити и Правилник о материјално-
финансијском пословању, чија је израда у току. Усвајањем овог правилника финансијско 
пословање наше Синдикалне организације би у потпуности увели у правне оквире. 

Набрајајући све наше активности вјероватно сам неке и заборавио, јер је обим 
посла изузетно велики, те захтијева максимално ангажовање свих чланова одбора, као и 
сарадника.  

На крају је још битно истаћи, да је у претходној години овај одбор одржао 8 
редовних и 3 ванредне сједнице, док смо у овој години одржали 7 редовних и три 
ванредне сједнице. Свака од ових сједница је била изузетно обимна и са великим 
бројем тачака, у просјеку су имале преко десет тачака дневног реда. Након сваке 
сједнице потребно је написати читав низ одлука, захтјева, закључака и других 
докумената, тако да ће Вашем предсједнику ускоро требати наочаре. 

 Након ових информација сваки од наших чланова самостално треба да 
закључи, шта и како је радио овај Синдикални одбор у протеклих годину и 100 дана.  

 

КАКО СМО ПОСЛОВАЛИ 2013. ГОДИНЕ 

Почетком ове године смо усвојили и чланству на увид поднијели „Извјештај о 
раду Синдикалне организације у 2013. години“, који је објављен на свим огласним 
таблама Предузећа. Намјеравали смо да исти објавимо у овом броју Информатора, али 
због његове обимности нисмо у стању да га објавимо у цјелости, него смо припремили 
кратак извод из Извјештаја.  

 Пословање Синдикалне организације ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина  
обавља се преко централног рачуна, девизног рачуна и жиро рачуна Фонда 
солидарности, који је касније преименован у рачун „Касе за позајмице“. Такође, у 
промету су и жиро-рачуни (подрачуни) Синдикалних подружница на које се намјенски 
преносе средства за различите потребе. Средствима Синдикалних подружница 
управљају Одбори синдикалних подружница, а повјереници Синдикалних подружница 
су овлаштена лица код банке. 

На дан 31.12.2013. године, стање на основном рачуну и на рачунима 
подружница је било сљедеће: 
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Жиро-рачуни 
Стање на рачуну Стање у благајни Укупно стање 

31.12.201
2. 

31.12.201
3. 

31.12.201
2. 

31.12.201
3. 

31.12.201
2. 

31.12.201
3. 

Основни рачун 34.529,0
6 35.990,47 121,23 228,11 34.650,29 36.218,58  

Фонд 
солидарности 

24.016,4
3 13.276,79 0,00 0,00 24.016,43 13.276,79  

СП Бијељина* 20.922,1
9 3.058,73 13,42 166,3 20.935,61 3.225,03  

СП Братунац 3.762,54 1.585,86 14,06 19,06 3.776,60 1.604,92  
СП Власеница 2.309,08 1.055,24 34,87 34,87 2.343,95 1.090,11  
СП Дирекција 155,73 3.084,74 127 484,58 282,73 3.569,32  

СП Зворник 4.621,11 1.743,21 47,66 47,67 4.668,77 1.790,88  
СП Угљевик 1.232,46 1.029,33 185,35 8,6 1.417,81 1.037,93  

Девизни рачун 380,66 330,28 0,00 0,00 380,66 330,28  
УКУПНО 91.929,2

6 61.154,65 543,59 989,19 92.472,85 62.143,84  
* На истом рачуну су се налазила и средства „Касе за регистрације“ и „Касе узајамне помоћи“. 

 Овдје су упоредо приказана стања на рачунима на крају 2012. и 2013. године, 
одакле је очигледно да је дошло до великог смањења средстава на појединим 
рачунима, што је посљедица раздвајања „Касе за регистрације“ и „Касе узајамне 
помоћи“ у СП Бијељина, као и додијељених позајмица радницима са рачуна Фонда 
солидарности, који је у међувремену преименован у рачун „Касе за позајмице“. 

 Укупан прилив средстава на централни жиро-рачун, по основу синдикалне 
чланарине и 0,2 % од Предузећа, за 2013. годину по Синдикалним подружницама, као и 
поврат средстава на рачуне СП по разним основама је приказан у сљедећој табели: 

СП/Основ Бијељина Братунац Власеница Дирекција Зворник Угљевик УКУПНО 

Чланарина 14.231,56 5.412,88 9.384,40 14.163,61 9.985,83 6.368,36 59.546,64 

Од Фирме 4.902,94 1.795,13 3.152,11 5.152,58 3.313,78 2.117,96 20.434,50 

Ук. прилив 19.134,50 7.208,01 12.536,51 19.316,19 13.299,61 8.486,32 79.981,14 

Исплате СП 11.420,50 4.283,00 6.955,00 9.794,50 8.269,50 5.329,50 46.052,00 
 Из табеле се види да је на подрачуне Синдикалних подружница враћено 77% 
средстава која су прикупљена од чланарине, те да се највећи дио средстава трошио на 
нивоу синдикалних подружница, тако примједбе да се мало средстава пребацује на 
подрачуне подружница падају у воду. 

 Како су ова средства утрошена можете провјерити у оригиналном извјештају, који 
се налази на огласним таблама Предузећа. У овом извјештају су упоредно приказани сви 
приходи и расходи по свим рачунима и подрачунима за текућу и претходну годину. 

Бранислав Секулић 
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ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС 

Електроприврда РС неће бити приватозована 

Предсједник Републике Српске Милорад Додик поручио је да постојећи систем 
Електропривреде Републике Српске /ЕРС/ мора да остане у државном власништву.. 

"Пословна политика, коју је подржала Влада Републике Српске, довела је до 
тога да имамо један од најстабилнијих система у региону, потпуно билансно 
уравнотежен, финансијски стабилан и 
технолошки способан", рекао је Додик послије 
данашњег разговора са руководством ЕРС-а и 
Рудника и Термоелектране "Гацко". 

Подсјетивши да је до 2008. године ЕРС 
била губиташ и да је кумулирала губитке у 
стотинама милиона марака, Додик је навео да је, 
захваљујући Влади и руководству 
Електропривреде, значајно побољшано 
пословање, техничка оспособљеност, постојећи 
капацитети, те да се преговара о реализацији 
нових пројеката. 

Предсједик Српске је поручио да се 
настављају развојни планови, међу којима су и 
Горњи хоризонти гдје се у припремне радове 
улаже 150 милиона КМ што ће додатное ојачати 
енергетску стабилност Српске. Он је подсјетио и на 
пројекат изградње гасовода "Јужни ток", као и на 
развој других алтернативних извора електричне 
енергије. 

ЕРС, каже Додик, више од 35 одсто 
произведене електричне енергије годишње продаје по економским цијенама и 
обезбјеђује новац, зараду и профит. Он је нагласио да је на тај начин енергетски систем 
дао највећи допринос одржавању и развоју укупног привредног система Српске, а 
субвенцијама помагао социјално угрожене. 

"Све то говори о одговорном социјалном управљању овим системом који је 
превасходно постао један од доминантних грана за производњу и будућност", навео је 
Додик. 

Као један од значајних искорака у енергетском систему, који је веома битан за 
становништво, Додик је навео цијену струје која је, како је рекао, најнижа у региону, а за 
40 одсто јефтинија него у Федерацији. 

Осим добре пословне политике и управљања, Додик каже да ЕРС води рачуна и 
о социјалним потребама и да на разне начине учествује у бројним хуманитарним 
акцијама. Он је нагласио да беспрекорно функционисала и током мајских поплава, 
наводећи примјер да је за три дана након повлачења воде подручје Добоја енергетски 
оспособљено.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Поузданије снабдијевање потрошача 

Да се у ЗЕДП “Електро-Бијељина” воде континуиране активности на подизању 
квалитета у дистрибуцији електричне енергије, говоре и инвестиције које су завршене и 
оне у току. Наиме, ове године, у Бијељини је изграђен 35 kV далековод између чворне ТС 
110/35/10 kV “Бијељина 3” (код ПИ “Сава”) и чворне ТС 35/10 kV  “Бијељина III“ (код 
Стадиона), чиме су значајно побољшани услови у испоруци електричне енергије до 
крајњих потрошача. Дужина трасе је 3300 метара и пројекат вриједан 700 хиљада 
марака, је финансиран властитим средствима. 

„Ријеч је о стварању услова за алтернативно напајање трафо-станица “Бијељина 
III“ и “Бијељина IV“, које снабдијевају око 15 000 потрошача. Циљ је да у случају квара 
на било којем дијелу трасе, буде омогућено напајање из другог правца. На тај начин 
смо постигли поузданост снабдијевања купаца у централном градском језгру, као и у 
неколико приградских насеља уз магистрални правац Бијељина-Зворник, конкретно у 
Мјесним заједницама, Патковача, Пучиле и Голо Брдо. Овај пројекат је од великог 
значаја за наше предузеће и купце, а ми ћемо и у наредном преиоду радити на 
стварању што оптималнијих услова дистрибуције и квалитета цјелокупног система“, 
истакао је Златан Лазаревић, директор ЗЕДП “Електро-Бијељина”. 

Извођач грађевинских радова на овом пројекту је предузеће “Бијељина-пут”, а 
електро-монтажних путева “Електро-Бијељина”. Рок за реализацију послова је био 
деведесет дана, а посао је завршен и прије предвиђеног рока. 

Слободан Ђаламић  
 портпарол ЗЕДП “Електро-Бијељина” 
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ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНИМА 

Субвенције електричне енергије поплављенима 

Директор "Електро-Бијељине" Златан 
Лазаревић рекао је новинарима приликом 
обиљежавања Крсне славе Светог пророка Илије 
у сједишту Предузећа да је приједлог овог 
предузећа субвенција потрошене струје три 
пута по 85 КМ за домаћинства гдје је вода била 
у кућама и три пута по 35 КМ у домаћинствима 
гдје су били поплављени помоћни објекти.  

Он је додао да је плаћање утрошене 
струје омогућено и ваучерима које грађани 
добијају као помоћ након поплаве из Фонда за 
обнову Републике Српске. 

Обраћајући се запосленима и гостима, 
Лазаревић је истакао да је ово предузеће током 
поплава брзо превазилазило проблеме и да је 

несебично и на сваком подручју помагало становништву, што је изградило нови однос 
пријатељства и повјерењља између компаније и потрошача.  

Он је најавио наставак реконструкције нисконапонске и средњонапонске мреже, 
чиме се дугорочно остваруију уштеде крозу смањен број кварова.  

Лазаревић је потврдио да је цијена струје у Републици Српској у односу на 
земље региона нижа за 30, до готово 100 одсто. 
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ФИНАНСИЈЕ 

Финансијски план за 2014. годину 

Синдикални одбор је, у сарадњи са Управом предузећа, на својој једанаестој 
редовној сједниици одржаној дана 27.12.2013. године у Бијељини усвојио сљедећи 
Финансијски план за 2014. годину: 

I   ПЛАН ПРИХОДА  (КМ) Синдикат Предузеће 

1. Чланарина и фирма (дио који остаје Синдикалној 
организацији) 80.000,00

2. Приходи од камата 1.000,00
3. Приходи од услуга (по уговорима - продаја робе на рате) 5.000,00

4. Приход од продаје отпада 50.000 (70:10:20%), возила 
20.000 (100%) 70.000,00

5. Донације Предузећа (Електријаде, Нова година, Актив 
ДДК,...)  70.000,00

УКУПНО ПРИХОДА: 156.000,00 70.000,00
 
 
 
 
 
II    ПЛАН РАСХОДА  (КМ) Синдикат Предузеће

1. Трошкови подружница (1 КМ/члану) (сахране, посјете, 
помоћи, ...) 10.500,00

2. Трошкови подружница (отпад 70%:10%) (опрема, 
репрезентација,...) 40.000,00

3. Нова година - прослава, поклони (Синдикат 5 КМ/члану, 
Фирма 10 КМ/члану) 5.000,00 10.000,00

4. Нова година - подјела пакетића (300 КМ/РЈ, 3 
КМ/дјетету), пакетићи 3.500,00

5. 8. март (прослава 20 КМ/чланици, цвијеће 5 
КМ/чланици) 5.000,00

6. 1. мај (Синдикат 4 КМ/члану) 3.500,00

7. Рекреација - припреме за електријаде (300 КМ/СП+200 
куглана) 2.000,00

8. Туристичке манифестације (Синдикат 250 КМ/СП) 1.500,00
9. Помоћ радницима 5.000,00

10. Донација Каси за позајмице (Синдикат 5.000 КМ, 10% 
отпад) 10.000,00
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11. Дринска електријада (организација, опрема, 
реквизити,...) 5.000,00 30.000,00

12. Републичка електријада (организација, опрема, рачуни, 
...) 12.000,00 25.000,00

13. Накнада за пласман на Републичким играма 1.500,00 1.000,00
14. Донација Активу ДДК (превоз, сендвичи, пиће, ручак) 4.000,00 4.000,00
15. Трошкови екскурзија (сендвичи, пиће, комисија,...) 2.000,00

16. Реконструкција објекта за рекреацију (10% отпад и 
возила) 25.000,00

17. Трошкови објеката за рекреацију (енергија, вода, 
хигијена, снијег) 4.000,00

18. Репрезентација (угоститељски објекти, посјете гостију, ...) 4.000,00
19. Канцеларијски материјал (опрема, папир, тонери,...) 1.000,00
20. Трошкови банкарске провизије 5.000,00

21. Трошкови књиговодствених услуга (11 рачуна, завршни, 
благајне) 2.500,00

22. Трошкови осталих услуга (сајт, информатор, записници, 
надзорни одбор) 2.000,00

23. Остали трошкови (телефон, ПТТ услуге, сахране, посјете, 
...) 2.000,00

УКУПНО РАСХОДА: 156.000,00 70.000,00
 

Овај финасијски план је веома сличан плану из прошле године. Због скромних 
средстава којим располажемо, а великог броја активности које имамо током цијеле 
године, план је у потпуности потрошачки, односно, није предвиђена никаква 
акумулација финансијских средстава. 

Након прољетних поплава и отказивања 16. Сусрета радника Електропривреде 
Републике Српске дошло је до великих непланираних трошкова и одступања од овог 
плана, па смо планирали хитно извршити његов ребаланс, о чему ће чланство бити 
благовремено обавијештено. 

 

Пише: Бранислав Секулић 
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КАСА ЗА ПОЗАЈМИЦЕ 

 Формирана „Каса за позајмице“ 

Синдикални одбор је на 10. редовној  сједници одржаној 13.12.2013. године, 
дониo Одлуку да се формира „Каса за позајмице“. Оснивачки улог Касе су новчана 
средства која су преостала на рачуну Фонда солидарности након његовог укидања, а која 
су по одлуци Надзорног одбора Предузећа додијељена Синдикалној организацији за 
финансирање редовних синдикалних активности. Сматрали смо да је ово најбољи начин 
да се ова финансијска средства сачувају, а уједно да се нашим члановима помогне 
додјелом бескаматних позајмица. 

Средства из „Касе за позајмице“ се користe искључиво за исплату бескаматних 
позајмица радницима, члановима Синдиката, до максималног износа од 1.000,00 КМ, на 

максимално 10 мјесечних рата, уколико је радник кредитно способан. Одлуку о додјели 
позајмица доносиће Синдикални одбор на основу „Правилника о раду Касе за 
позајмице“, који је усвојен 28.01.2014. године.  

 
Да би раднику била одобрена позајмица потребно је поред Захтјева, који је 

саставни дио овог Правилника, доставити сљедећа документа: 
1. Копију платне листе,  
2. Потписану Изјаву, 
3. Доказ основа. 

Према Правилнику постоји десет основа за додјелу позајмице, што се доказује 
копијом неког од сљедећих докумената, зависно од наведеног основа:  

- медицинске документације (упутница, препорука, мишљења, дијагноза и др.), 
- извода из МКУ, 
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- извода из МКР,  
- озледног листа и дознака, 
- упутнице на вантјелесну оплодњу или доказа о лијечењу стерилитета, 
- Рјешења комисије ФЗО,  
- доказа о погибији  супружника и потврде о редовном школовању дјеце,  
- родних листова (и) потврде о редовном школовању, 
- потврде о инвалидности са утврђеном категоријом, 
- доказа о ванредним приликама (склапање брака, разводи, поплаве, клизишта, 

пожари, или неке друге околности које за посљедицу имају велике трошкове). 

 
У току ове године смо у складу са Правилником додијелили 32 позајмице у 

укупном износу од 29.000,00 КМ. Док је у претходном периоду подијељено 10 
позајмица у износу од 18.777,00 КМ, гдје спадају и аванси старог Фонда солидарности 
које радници уредно враћају.  

Поред финансијских 
средстава у износу од 19.259,02 КМ, 
која су преостала на рачуну Фонда 
солидарности, успјели смо 
обезбиједити и поврат средстава у 
износу од 10.177,00 КМ, која су од 
стране наших радника узета као 
аванс за лијечење па укидањем 
Фонда солидарности престала да се 
враћају.  

Тренутно су у току 
активности на прикупљању 
података о свим датим авансима за 

лијечење са рачуна Фонда солидарности, и састављање листе радника који нису 
оправдали аванс рачунима нити су до сада вратили средства Фонду. Апелујемо на све 
колеге, који су добили авансна средства од старог Фонда солидарности, да се јаве у 
Синдикалну организацију како би се договорили о начину њиховог враћања. 

Синдикална организација је за ову годину, према усвојеном Финансијском 
плану, планирала донирати средства „Каси за позајмице“ у износу од 10.000,00 КМ, што 
смо на наше велико задовољство успјели у потпуности и реализовати. 

Сабирањем наведених средстава очигледно је да „Каса за позајмице“ тренутно 
располаже средствима у износу од 39.436,02 КМ, која су углавном подијељена 
радницима као бескаматне позајмице. 

Са активностима финансијског јачања Касе наставићемо и у будућности, како би 
додјелом бескаматних позајмица помогли што већем броју наших радника. 

 
Пише: Бранислав Секулић 
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ФОНД СОЛИДАРНОСТИ 

Формиран нови „Фонд солидарности“ 

Укидањем Фонда солидарности, који је функционисао од краја 2006. па до 
19.03.2013. године, Синдикална организација се нашла у веома незавидном положају, 
јер су укинута издвајања Предузећа за Фонд у износу од приближно 240.000,00 КМ на 
годишњем нивоу. Одмах по преузимању дужности новоизабрани Синдикални одбор је 
у више наврата директним преговорима са Управом покушавао вратити финансирање 

Фонда солидарности, али су сви наши 
покушаји остали без успјеха.  

Пошто нисмо успјели да се 
договоримо на нивоу Предузећа овај проблем 
смо пребацили на ниво Електропривреде, јер 
су и осталим Зависним предузећима укинути 
Фондови. Послато је више дописа Матичном 
холдингу, а у децембру 2013. године, на 
заједничком састанку једне делегације Одбора 
синдиката Елекртопривреде РС и Директора 
Матичног холдинга, дефинитивно су одбијени 

сви наши захтјеви за финансирањем било каквог облика Фонда солидарности. 
Када су пропали сви покушаји формирања Фонда са заједничким учашћем 

Зависних предузећа и радника, по захтјеву наших радника, смо кренули у формирање 
новог „Фонда солидарности“, који би се финансирао из чланарине и донација. На овај 
корак смо били финансијски принуђени, јер Синдикална организација није у стању да 
финансира трошкове лијечења све већег броја обољелих радника. 

На основу старог Правилника о раду ФС, те на основу Правилника МУП-а 
Републике Српске и СО „Електровојводина“, урађен је радни текст Правилника. На 
првој ванредној  сједници Синдикалног одбора одржаној 13.02.2014. године, одлучено 
да се овај радни текст, понуди чланству на разматрање. Радни текст је послат на све 
огласне табле Предузећа и постављен на сајт Синдикалне организације, како би 
заинтересовани чланови могли да дају своје мишљење о предложеном тексту. Рок за 
подношење мишљења, приједлога и сугестија био је 20.03.2014. године. 

Након разматрања свих приспјелих приједлога, од којих је већина уважена од 
стране Синдикалног одбора, урађен је нацрт Правилника. 

На 3. редовној сједници одржаној 04.04.2014. године, Синдикални одбор је, уз 
незнатне измјене нацрта, усвојио „Правилник о раду Фонда солидарности“. 

Према усвојеном Правилнику нови Фонд солидарности ће се финансирати из 
чланарине, а предвиђена је и могућност донација од стране Синдиката, Предузећа као и 
осталих донатора. Наша Синдикална организација ће помоћи логистиком и плаћањем 
дијела трошкова функционисања Фонда. 

Средства прикупљена на овај начин ће се користити искључиво за лијечење 
чланова Фонда, као и чланова њихове уже породице. 

По усвајању Правилника отворили смо у Новој Банци рачун Фонда солидарности 
и израдили образац „Приступнице“, након чега су радници почели да потписују исте. У 
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току прошлог мјесеца приступнице је потписало 87 радника из Синдикалних 
подружница Бијељина, Угљевик и Дирекција. Очекујемо да се у веома кратком року 
више од половине наших радника учлани у нови „Фонд солидарности“, јер право на 
надокнаду трошкова остварују тек шест мјесеци након учлањивања у Фонд. 

До тада нам преостаје да изаберемо Комисију фонда солидарности, урадимо 
прецизну евиденцију чланова Фонда, те израдимо образац „Захтјева за помоћ“. Након 
овога ће Фонд у потпуности почети са радом и подјелом прикупљених средстава за 
лијечење својих чланова. 

 
На приједлог чланства Синдикални одбор је на седмој редовној сједници 

одржаној 22.07.2014. године, донио одлуку да се изврше измјене Правилника о раду 
Фонда солидарности. 

У Правилник је унијето да радници који нису чланови Синдикалне организације 
не могу бити ни чланови Фонда солидарности, јер Синдикална организација оснива 
Фонд и плаћа дио његових трошкова из синдикалне чланарине. 

Надамо се да ћемо поновним оснивањем Фонда солидарности успјети да 
помогнемо великом броју наших радника и чланова њихове уже породице, посебно 
када су у питању најтежи облици болести када је неопходно издвојити велика новчана 
средства за лијечење. 

 
Пише: Бранислав Секулић 
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ИЗ РЕГИОНА  

Траже поскупљење струје од 30%, Вучић не да 

 Министарство финансија и Електропривреда Србије предложили су Влади 
Србије да струја од јесени поскупи, сазнаје "Блиц". Премијер Александар Вучић је, како 
наводи лист, против тога. 

Извор листа наводи да се ЕПС, за шта има подршку Министарства финансија, 
залаже да струја поскупи 30 одсто. О овом проблему вођена је расправа током прошле 
недеље у Немањиној 11. Приједлог да се увећају рачуни последица је чињенице да ће 

Србија морати да увози струју, и то да унапред 
плати. Како лист сазнаје, приједлог Министарства 
финансија за рјешење проблема био је 
поскупљење у два наврата. Најпре 30 одсто, а 
онда и још 20 одсто. 

"Премијер је против овакве мјере, а с 
њим је сагласан и министар енергетике 
Александар Антић. Премијер је наложио 
Министарству енергетике да нађе рјешење 
којим би се избегло поскупљење", каже извор 
"Блица". 

Како сада ствари стоје, у Влади настоје да 
се избегне поскупљење струје. Међутим, разлога 

за поскупљење и те како има. Стручњак за енергетику Слободан Ружић истиче да 
тренутна цена струје, без обзира на штету од поплава, нема оправдан економски ниво. 

"Поплаве су донеле катастрофалне штете рударској опреми и површинским 
коповима. Осим тих директних штета, индиректне су те што морамо да увозимо струју 
и то до краја марта следеће године. ЕПС нема никакве шансе да издвоји тај новац без 
помоћи буџета или без поскупљења. Веће цене струје су неизбежне, а могућа је и 
корекција тарифног система", наводи Ружић. 

Руси у Хрватској граде нуклеарну електрану? 

Енергетске дефиците Хрватска би могла надокнадити градњом нуклеарне 
електране. Стара је то идеја, која је поновно актуелизована након што је руски 
нуклеарни див Росатом поручио да је спреман судјеловати у градњи нуклеарке у 
Хрватској, највјеројатније на подручју источне Славоније. Рачунице Росатома показују да 
би градња електране од 1000 мегавата стајала између 1,8 и двије милијарде долара при 
чему би се новац обезбиједио кредитима или формирањем међународног конзорција. 

Три могуће локације 

Као потенцијална локација за градњу нуклеарке у Хрватској већ се годинама 
спомиње Даљ у Подунављу. Но, нуклеарка би се, сматрају стручњаци, могла градити и на 
подручју Жупање, у славонској Посавини, те код Доњег Михољца. 
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ПОПЛАВЕ 

Поплаве у Републици Српској 

Средином маја 2014. су се десиле велике поплаве након падавина које су 
превазишле рекорд задњих 120 година, од како се врше мјерења. Само у периоду од 48 
сати (13-14. маја 2014.) пало је у неким подручјима Републике Српске око 150 л/м². Из 
корита су се излиле ријеке Босна, Дрина, Сана, Сава, Врбас и друге. Поплављени су  
Шамац, Брчко, Добој, Дервента, Приједор, Јања, Бијељина, Бања Лука, Челинац и многа 
друга мјеста и насеља. Угрожено је подручје уз ријеку Саву. Влада РС је 17. маја 
прогласила ванредну ситуацију на цијелом подручју Републике. 

Коњевић поље – РЈ Братунац 

Метеоролошка позадина 

Према подацима Њемачке метеоролошке службе (Deutscher Wetterdienst), 13. 
маја 2014. формирано је поље ниског ваздушног притиска изнад Јадранског мора кад је 
поларни ваздух из средње Европе пристигао у Медитерански басен. Хладне поларне 
ваздушне масе помијешале су се с влажним, топлим суптропским ваздухом изнад 
Јадрана, што је постепено довело до развоја снажног поља ниског притиска (циклона).
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Дан касније циклон се полако премјештао изнад Балкана, али се дуго задржао 
над тим подручјем. Његова енергија је одржавана и стално повећавана утицајем и 
дотицањем топлијег, влажног ваздуха са Средоземља, који се постепено кретао изнад 
хладнијег, поларног ваздуха. Резултат је био у виду дјелимично екстремних кишних 
падавина, којима су били погођени Србија (нарочито подручје око Београда) и сјеверна 
и средња Босна и Херцеговина. 

Међународна конференција за помоћ 
БиХ и Србији 

16. јула 2014 је у Бриселу заказана 
донаторска конференција. Циљ је прикупљање 
средстава за помоћ БиХ и Србији, 15. јула је 
наведена сума око 2 милијарде КМ. 16. јула је 
издато саопштење да је сакупљено око 1.8 
милијарде евра (3.6 милијарди КМ), за помоћ БиХ 
је намијењено 810 милиона, а за Србију 910 
милиона евра. Замјеник шефа Делегације 
Европске Уније Давиди нагласио је да се помоћ 
састоји од 60% кредита и 40% грантова 
(неповратних средстава). Око 80 земаља је 
учествовало. 

Подјела ваучера 

 Подјела платних картица по ваучер 
моделу Фонда солидарности за обнову 
Републике Српске започела је 8. јула у Приједору. 
Подјела платних картица ваучера у вриједности 
од 5000 КМ одвијаће се свакодневно према 
обрађеним подацима достављеним од локалних 
комисија за попис штете. 

Платне картице по ваучер моделу су до 
сада додијељене становницима из сљедећих  

градова и општина: Бања Лука, Бијељина, Брод, Добој, Доњи Жабар, Зворник, Лакташи, 
Милићи, Модрича, Петрово, Приједор, Србац, Челинац, Шамац и Шековићи. Укупан број 
издатих картица је 5.015, од чега је 4.800 активних корисника. 

Прва куповина платним картицама Фонда солидарности за обнову Републике 
Српске почела је 18. јула. До сада је постављено 70 терминала у продавницама широм 
Републике Српске гдје грађани могу да купују и плаћају робу и услуге. У Републици 
Српској се одвијају два процеса у континуитету, односно, подјела платних картица и 
активирање картица којим је омогућено плаћање и куповина услуга и робе.  

Важно је напоменути да је за аткивацију картице потребно да прође три дана од 
дана преузимања како би картица била спремна за употребу. 

Грађани ће бити благовремено обавијештавани о подјели картица путем 
средстава јавног информисања и портала Обнова Републике Српске. 

Припремио: Марко Лимуновић
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АКТИВ ДДК 

Друга традиционална Акција добровољног даривања крви 
“СРЕБРЕНИЦА 2014” 

Други пут заредом у организацији Актива добровољних давалаца крви “Електро-
Бијељина”, успјешно је одржана акција даривања крви “Сребреница 2014” у 
Сребреници.  

Акција је одржана 09.07.2014 и у 
склопу је традиционалне манифестације 
“Пертовдански дани” у Сребреници. Од 
укупно 74 пријављена даваоца тог дана, 
успјешно је прикупљено 67 јединица 
драгоцјене течности, а похвале иду свима 
који су тог дана несебично понудили 
своју крв на даривање.  

Овом акцијом даривања крви је 
још једном показана солидарност и у 
великој мјери помогнута трансфузија 

опште болнице Зворник, а чији су доктори и сестре још једном били на висини задатка 
са чак два тима. Битно је напоменути да акција у Сребреници сваке године постаје све 
масовнија и да је ове године окупила и наше колеге и даваоце из Угљевика, Бијељине, 
Зворника, Власенице, као и домаћине из Братунца и Сребренице. 

Након успјешног даривања крви, за све даваоце и донаторе, уприличен је  
пригодан ручак и дружење уз музику на обали ријеке Дрине, популарној Рајској плажи у 
Братунцу. И на крају уз похвале свим учесницима овогодишње акције у Сребреници, 
позивавамо све вас да идуће године наставимо традицију и да број прикупљених 
јединица крви буде још већи, јер наше мало неком значи живот. 
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ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ... 

Истанбул, град душе и живота 

Када једном одете у Истанбул увек ћете му се радо враћати (ово сад ја кажем 
Вама, а и мени су сви они који су били тамо тако говорили). Истанбул је један неодољив 
и врло интересантан град, препун контраста. Имате с једне стране модерне квартове, 
огромне тржне центре, корпорацијске зграде, а са друге стране имате делове који као 
да припадају прошлом веку. Оно што под обавезно треба видети и доживети у 
Истанбулу су: Аја Софија, Плава џамија, Васељенска патријаршија, Топкапи палата, 
Капали чаршија, Долмабахче палата, Галата кула, крстарење Босфором...  

Има тога још много, али је тешко за 4 дана (колико смо ми боравили тамо) 
посетити све у овом двадесетмилионском граду. Храна је веома укусна, услуга у 
ресторанима добра, цене коректне. Истанбул дефинитивно није ни најлепши град на 
свету, ни најјефтинији али је свакако једини који лежи на два континента и који некако 
необјашњиво заволите оног тренутка када се нађете у њему, јер поседује душу и 
невероватан шарм. Наравно да је у питању друга култура и религија, имате џамије на 
сваком кораку, улична продаја и велепродаја, али ако се то прихвати у старту као такво, 
добар провод вам је загарантован. Многе ствари су доста напредније него код нас - 
нечујни трамваји, метро, забрана пушења, забрана просјачења, закони се спроводе и 
поштују…  

Лет авионом који траје неких сат и по времена смо сви преживјели. :) 
Прва ствар коју смо посетили после слетања у Истанбул је врх Чамлиџа на Азијској 
страни са ког се пружа прелеп погледа на град, препун је цвећа и зеленила (овде смо 
направили предивне фотографије). Ту на највишем узвишењу у Истанбулу смо попили 
турску кафу као и један од чувених турских чајева (јер Турци сад пију чај). Након тога смо 
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панорамски разгледали Азијски дио, а онда чувеним мостом прешли у Европу и 
упутили се ка нашем хотелу.  

Аја Софија је на мене лично оставила највећи утисак, невероватно и 
фасцинантно је шта су људи били у стању да направе у то време. Аја Софиа богата је 
вриједним фрескама и мозаицима као нпр. мозаик који приказује цара Константина и 
царицу с Исусом, као и многи други. Аја Софиа назива се још и Хагиа Сопхиа, Света 
Софија те Црква свете мудрости или Црква божанске мудрости. Плава Џамија је чак 
импозантнија од Аја Софије али нема живописних боја као Аја Софија. Али пре обиласка 

Плаве Џамије и Хиподрома смо обишли Топкапи 
палату која је лепа, са огромним парковима и 
баштама са мирисним цвећем, али ништа 
спектакуларно (вероватно смо је зато и обишли пре 
Долмабахче палате јер у супротном не би оставила 
никакав утисак). То је исти онај фазон који видимо у 
серији Сулејмана Величанственог  

 Дворски комплекс Топкапи палате састоји се 
од многобројних мањих зграда које су груписане у 
четири засебна двора, а који су одвојени вратима. С 
обзиром да се Топкапи палата у Истанбулу налази на 
крајњем дијелу узвишеног рта који пружа поглед на 
Златни рог и Мраморно море, те Босфор тј. мореуз 
који раздваја европски дио Турске од њеног азијског 
дијела, повезујући Мраморно море, на југу, са Црним 
морем, на сјеверу, имали смо могућност да уживамо 
на њеној тераси и направимо милион дивних 
фотографија.  

Након тога смо направили паузу од вишечасовног пјешачења и уживали у 
њиховом чувеном куваном ђевреку (неко са сиром, а неко без), а онда је уследио улазак 
у Плаву Џамију, највеличанственију џамију у Истанбулу, која има шест високих 
елегантних минарета и једина је таква џамија у Турској. Назив је добила по 
преовлађујућој плавој боји којом је украшена њена унутрашњост. Испред Плаве Џамије 
се налази Хиподром или Трг коња, гдје су се некад одвијале трке кочија. На Хиподрому 
се налазе три чувена стуба: Теодосијев обелиск (Дикилитас), Змијски стуб (Бурмали 
Сутун) и стуб Константина ВИИ (Колосус).  

После тога смо време искористиле да пазаримо неке стварчице као и да 
обиђемо Капали Чаршију, а она је као да сте ушли у неки други град, једноставно не 
можете да поверујете да је то наткривена тржница која има чак 4.000 продавница 
(дућана), а шири се и на околне градске улице, и као таква представља највећи шопинг 
центар на свијету. 

Други дан је био резервисан за крстарење Босфором које је божанствено. 
Узмите у обзир само чињеницу да пролазите између два континента мислим да вам то 
довољно говори. Прелепо заиста. Крстарење Босфором је био сјајан начин да се 
упознамо са Истанбулом. 
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Са брода смо видели неке од највећих његових знаменитости, а које смо имали 
прилику да обиђемо, а неке и не, мада је то са Босфора све некако другачије: Златни 
рог, Галата мост и Галата кулу, Долмабахче палата, Галатасарај Универзитет, Ортокоy 
џамија, Руменли хисар (византијска тврђава), Једи куле (седам кула), Девојачка кула, 
Јилдиз палата… Док смо крстарили Босфором били смо одушевљени погледом на 
Долмабахче палату и њен изглед (а Бога ми и на виле богаташа међу којима је и 
породица наше Емине Јаховић), као и на остале виле и куће, које су колегинице 
препознале из серија које су гледале.  

Тог дана смо обишли и Васељенску Патријаршију чија је унутрашњост богато 
украшена, са изванредним златним иконостасом који приказује детаље из Христовог и 

живота других светаца и хришћанских мученика. Најзначајнија реликвија у цркви је стуб 
црне боје и клин забијен у њему, у њеном јужном делу, за који се верује да је стуб за 
који је био привезан и на ком је шибан Исус Христ. Након тога смо посетили и Египатски 
базар тзв. пијацу зачина. Много је мањи од Капали чаршије али далеко живописнији, ту 
заиста не знате шта би пре купили, невероватни сплет необичних мириса, чајева, зачина, 
сирева... 

Навече после шопинга у тржном центру смо прошетали до обале Мраморног 
мора где има јако лепих ресторана и где смо имали прилику да сами бирамо своју 
вечеру у царству морских плодова, а они који нису јели рибу су уживали у разним 
специјалитетима.  

Наша екипа од 18 људи се заиста лепо провела, кући смо се вратили очарани 
овим градом, са морем дивних фотографија, сувенира, зачина, чајева, баклава, кожних 
јакни... а што је најбитније са предивним успоменама!  

Пише: Маја Анђелић
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МАРТ – ДАН ЖЕНА 

 Као и сваке године, тако и ове 2014-
те, Синдикална организација Електро–
Бијељине, за свој љепши дио колектива, 
приступила је организацији прославе 8 – ог 
матра.  

 У свим организационим дијеловима 
Предузећа прослави је предходила и 
свечана подијела цвијећа за даме, након 
чега је у вечерњем термину уследила и 
прослава уз одговарајући музички програм. 

 Дирекција и РЈ Угљевик, прославу су 
организовали заједно у предивном 
амбијенту Семберског салаша 07.03.2014. 
године у 19 часова, док је РЈ Бијељина 
прославу организовала у истом амбијенту 
08.03.2014. године. 

 Дружење у Семберском салашу 
протекло је на завидном нивоу, гдје учешће 
узело око 100 жена, што могу потврдити и 
приложене фотографије... 

 Остале Радне јединице прославу су 
организовале у својим срединама. 

                                                                                      
Стево Јовић 

Комисија за одмор 
и рекреацију
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ХУМОР 
 
Виц 
Бака на самрти говори свом унуку: 
- Желим да ти оставим своју фарму, 
што укључује њиве, кућу, трактор, 
другу опрему и 2.398.750 $! 
Унук, сав озарен што је одједном 
постао богаташ каже: 
- О, бако, колико си ти добра према 
мени, а ја нисам ни знао да ти имаш 
фарму...  
- Па гдје се налази? 
Уз последњи уздах, бака прошапта: 
- На Фејсбуку... 
 
Исповијест 
Људи у граду обично забораве 
кључеве или телефон. Ја сам 
заборавио ауто, са дјететом у њему, а 
био сам потпуноо тријезан... Шта 
посао направи од човјека... 

Прочитајте још на ispovesti.com 
 

Јапанска пословица 

Зрно пијеска у оку може сакрити 
цијелу планину! 
 

Мозгалица 

На први поглед ова рачуница не ваља. Међутим, ово сабирање се ипак може протумачити 
као тачно. Како? 


