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ДЕШАВАЊА У СИНДИКАТУ... 

Пише: Мрђан Савић, предсједник СО ЗЕДП ЕБ 

Покушавајући да истрајемо и у овом облику 
информисања, а са потребом да се чује већи број 
гласова тј. мишљења, коментара, питања и 
одговора, те желећи  да се појаве сарадници-
аутори из различитих средина у којима послује 
наше Предузеће, приредили смо Вам још 
један број синдикалног Информатора. 

Још једном ћемо поновити да се 
оваквом комуникацијом може свако огласити 
или поставити питање на жељену адресу са 
обавезом уређивача да донесе и одговор. 

У протеклом периоду, тачније од 
последњег издања Информатора, прошли смо 
кроз више дешавања, врелог љета па све до 
ових, рецимо, уобичајених радова сиве јесени. 

Синдикални одбор је на својим 
редовним састанцима сваког мјесеца 
покушавао организовати текућа питања и 
догађања са проблемима који су онемогућавали  рјешавања истих. 

Присјетићемо се укратко и хронологије наведеног периода: 

• У априлу навршена година дана од једностране одлуке претходне Управе о 
укидању надокнаде за превентивно дежурство и надокнаде за превоз приликом 
интервентних ангажовања радника. Одбор СО је користио сваку прилику да 
потенцира ово питање и сваки пут добијао одговор актуелне Управе – да је 
рјешење близу и ускоро на столу уз образложења о економским ефектима  
предложених модела. 

• Подржане су прољетне припреме за традиционалну Дринску електријаду која се 
ове године одржала у Братунцу. Као и до сада, спортска опрема је била уручена 
свим запосленим радницима иако је буџет овогодишње приредбе био смањен у 
донацији послодавца за 10.000 КМ. Ипак, захваљујући прије свега сјајним 
домаћинима, манифестација је протекла беспријекорно, а највећу похвалу су 
изрекле колеге из Бајине Баште исказујући невјерицу да и дио такве 
организације могу поновити на играма 2013. када ће они бити домаћини. 
Захвалност и честитка  за професионално одрађен посао припада и фирми 
ГЛОБУС. 

• Наш актив ДДК имао је и у овом периоду три врло успјешне акције 
добровољних давања крви о чему ће више ријечи бити на следећим 
страницама. 

• У јуну мјесецу направљена је промоција објекта СО на Дрини у Амајлијама. Том 
приликом је уприличен двомеч између гостију из РиТЕ Угљевик и наших екипа у 
малом фудбалу и надвлачењу конопца. Дешавању је присуствовало близу 
стотину гостију у лијепој атмосфери, а све са поклон музиком колеге Мирић 
Драгана. Овдје је прилика да још једном објавимо и списак лица која су својим 
донацијама учествовала у изградњи објекта: 
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1. ШКОРИЋ ЉУБИША дипл. инж. - израда пројекта, надзор и друге                                                                                              
                                                               консултације 

2. БУК ПРОМЕТ Бијељина - оснивање, земљани радови, израда темеља са  
                                       нултом плочом (шаловање, жељезо, шљунак,...) 

3. ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ Трнова - блок зидање по пројекту до плоче са свим  
                                                       пратећим материјалима и радном снагом 

4. УПРАВА ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' -  4.000 КМ по фактури за кровну    
                                                                          конструкцију 

5. БРАНИСЛАВ СЕКУЛИЋ Угљевик - комплетна столарија (унутрашња и вањска) 

6. МИЛЕ ЛИМАР Бијељина - лимарски послови на објекту, материјал и рад     
                                                      (олуци, окапнице, ластавице,...) 

7. БРОДАЦ ПРОМЕТ Бродац – унутрашње малтерисање (цемент, креч, рад,  
                                                       скеле, ...) 

8. МДМ Дворови - поклон керамичке плочице (под + зид = 110 m²) 

9. ФИНАЛПРОМ Бијељина - 10% попуста по фактури на преузети материјал 

10. ФАЛКОН Бијељина - 1000,00 КМ донација за израду фасаде 

11. МАРАТОН д.о.о. - поклон : 2 x (табла + кош) за спортски терен 

Такође се захваљујемо и свим појединцима који су својим вјеровањем у успјех  ове
идеје, у било ком облику дали свој лични допринос. 

 А на крају ове тачке посебну захвалност дугујемо фирми ГЛОБУС која је у 
потпуности спонзорисала (храна, пиће, опрема) описани догађај.  

• У Бањалуци СУР Енергетика се уселио у властите просторије купљене и опремљене 
по планираној пројекцији властитих средстава. Власништво је регулисано по 
процентуалном учешћу свих чланица организације. 

•  Одржане такође традиционалне Игре радника ЕРС-а у Бањи Врућици. Наша екипа 
је бројала 78 чланова што је 
био по пропозицијама 
дозвољен број али  је 
самоиницијатива опет наш 
тим увећала за 35 навијача 
организованих од стране 
СО у приватном смјештају. 
Игре ће се памтити поред 
добијене квалитетне 
спортске опреме и по 
рекордно штедљивом 
завршном рачуну од 10.800 
КМ који иде на конто 
послодавца, док је цех 
двије вечери заједничке 
забаве за све наше 
учеснике у износу од 2.200 
КМ  поднијела СО. 
Овдје је прилика да се захвалимо бутику ГАРФИЛД на донацији 100 Т-мајица које су 
прослеђене по Подружницама.  

Август. Обиљежена слава ЗЕДП «Електро-Бијељине» са свечаним ручком за све раднике 

уприличеним у појединачним организацијама сваке организационе 
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 цјелине Предузећа понаособ. Управа Предузећа је организовала централну 
прославу са ширим списком званица у ресторану «Дринска ружа». 

• СО организовала је и ове године једнодневну посјету сабору трубача Гуча 2012. 
ангажујући за ту потребу два аутобуса са освјежењима за све путнике. 

• Терминско кашњење обавеза дефинисаних ПКУ (регрес) овај пут је наше Предузеће 
ставило уз друштво ЗЕДП «Електро-Крајине» као једине чланице МХ ЕРС-а, које 
имају ту врсту  проблема. Услиједили су чести разговори са Управом и на крају 
учествовање директорице Љиљане Еркић на састанку Синдикалног одбора гдје је 
изнијета и образложена комплетна ситуација око пословања (прихода-расхода-
обавеза) ЗЕДП «Електро-Бијељине», а што су чланови Одбора у директној 
комуникацији и сазнали. На крају и овог разговора добили смо обећање о 
рјешавању превентиве у датом року и поштовање свих обавеза из ПКУ до краја 
календарске године. 

• Организација путовања на рафтинг Таром састојала се од анкете прослијеђене 15 
дана прије поласка на адресе свих подружница. 
Тридесетак путника је препричало искуство које би 
сада пожељели да имају многи. Један од погледа 
биће Вам донесен на унутрашњим страницама. 

• Посјета породици нашег колеге Марка 
Милошевића из Зворника који се налази у 
притворском истражном поступку као учесник 
ратних догађања деведесетих година. Том 
приликом је уручена и једнократна помоћ од 
2.000 КМ Марковој супрузи с обећањем да као 
Организација и Предузеће стојимо на услузи да 
помогнемо у овој ненаданој ситуацији. Посјету је 
водио директор Златан Лазаревић, а позиву су се одазвали и руководилац РЈ 
Зворник те предсједник СО.  
Такође са сличним процесом суочава се и колега Слободан Грујичић који се брани 
са слободе.  
СО је у вези са горе наведеним формирала и фонд из којег ће се континуирано 
дозначавати одређена средства породицама наших колега. У овако замишљен 
фонд већ су уплаћена средства од стране СУР «Енергетика» (2000 КМ) и D.О.О. 
“FALCON“ Бијељина (300 КМ). 

• У октобру мјесецу окончан је скоро двогодишњи правни поступак око лагализације 
и укњижбе објекта на Игриштима у нашу корист. Све радње које је по том основу 
предузела Синдикална организација успјешно је водила колегиница Радмила 
Остојић, правник у РЈ Власеница.  
Напомињемо да је урађен и елаборат реконструкције објекта, а четири пристигле 
понуде чекају избор и реализацију. 

• Организација одласка у Београд на квалификациону фудбалску утакмицу Србија-
Белгија. 

• Урађена допуна Правилника Фонда солидарности са чланом о суфинансирању 
депоновања матичних ћелија у банку. Такође, завршен је софтвер који се налази у 
примјени, а којим је омогућено детаљно праћење пласмана средстава ФС по 
различитим основама. Унесени су сви предмети из текућег мандата СО, а 
извјештаји ће бити презентовани периодично. 

 И поред свих ангажовања, оно што није урађено, увијек боде очи, увијек је 
најважније. Наш усуд далековидости ... и испред и иза. Ускоро слиједи Скупштина СУР 
Енергетике, а око Нове године и расписивање Општих избора на свим нивоима синдиката. 
Прије самих избора, подносе се завршни рачуни, а потом креће – нови круг. 

 М.С. 
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Директор: Златан Лазаревић 

Директор: Златан Лазаревић 

Дирекција Предузећа 

...ОБРАЋАЊЕ УПРАВЕ ПРЕДУЗЕЋА    

Обраћање Управе Предузећа 

Од доласка нове Управе ЗЕДП Електро-Бијељина зацртани су јасни циљеви и 
правци дјеловања. 

Са временске дистанце од готово годину и 
по дана може се рећи да је Управа у цјелости 
поштовала замишљени концепт и јединствено 
дјеловала у правцу остваривања постављених 
циљева. 

У претходном периоду улагања у 
електроенергетске објекте су достигла 
максималне вриједности, а истовремено су 
улагања у непроизводне објекте 
рационализована. Такође су извршена значајна 
улагања у неопходна основна средства и опрему 
која су такође у функцији максималне 
ефикасности нашег предузећа. 

Покренуте су процедуре које ће довести 

до имплементације модерних 
информатичких система и 
достигнућа како би се ЗЕДП 
„Електро-Бијељина“ сврстала у 
ред модерних компанија, а 
које за циљ имају ефикасност 
система, рационализацију 
трошкова и што је најважније 
бољу орјентисаност према 
клијенту. 

Много тога је учињено 
и на повећању радне 
дисциплине како би се 
спријечило да појединац може 
да својим лошим утицајем 
квари укупну радну адмосферу 
и ремети процес рада, тј. како 
би се велика већина радника 
заштитила од негативног 
имиџа за који је, нажалост, 
довољан један несавјестан 
радник. 

Управа је такође улагала 
огромне напоре како би се 
доследно поштовао колективни  



информатор 

5 

 

уговор што остаје и даље једно од основних опредјељења управе, и без обзира на 
одређена кашњења и застоје, сва права по колективном уговору биће остварена. 
Створени су добри партнерски односи са Синдикалном организацијом као и са 
цјелокупним колективом тако да су радници објективно информисани о свим појавама у 
пословању предузећа. Радили смо заједно са свим запосленим на стварању међусобног 
разумјевања и постигнут је и у том сегменту задовољавајући напредак.  

 
                                                                                                                                             Фото: Вуковић 

Све досадашње активности вођене су и воде се у синергији управе и запослених 
и то је најбољи пут за будућност овог Предузећа. ЗЕДП је заједничка кућа свих нас и само 
одговорним радом можемо обезбједити да та кућа има напредак.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРЕБИЊЕ 

З А В И С Н О  Е Л Е К Т Р О Д И С Т Р И Б У Т И В Н О  П Р Е Д У З Е Ћ Е 

„Е Л Е К Т Р О – Б И Ј Е Љ И Н А“ акционарско друштво Бијељина 
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СИНДИКАТ ИЛИ НЕ...? 

За кога раде радничке организације? 

Синдикати у Босни и Херцеговини, као најмасовније интересне организације 
радника, пролазе кроз тешка искушења. Док са једне стране јача синдикална 
организованост запослених у јавним службама и међу буџетским корисницима, с друге, на 
путу су да се угасе индустријски синдикати који су били окосница формирања ових 
организација. Готово да је замрла синдикална активност графичара, металаца, текстилаца, 
возача, али и трговаца, банкара и професионалних новинара. Масовно се гасе свугдје гдје 
се, прво, мора зарадити, па исплатити. За то вријеме цвјета синдикална бирократија у 
јавним предузећима, међу службеницима и намјештеницима, слажу се милиони на 
синдикалним рачунима, с платама синдикалних функционера које, неријетко, премашују 
пет радничких плата. Откуд толики парадокс, гдје нас води таква политика радничких 
организација? 

Пише: Енес Плечић 

Синдикати у Босни и Херцеговини, као најмасовније интересне организације 
радника за заштиту њихових права, до 1992. 
године били су јединствени. Постојала је 
само једна организација, Савез самосталних 
синдиката БиХ, који је био уједињен у Савез 
синдиката Југославије, као заједничку 
организацију шест републичких и два 
покрајинска савеза синдиката.  

Тешко је рећи колико данас у Босни 
и Херцеговини постоји синдиката. Према 
евиденцији организација и удружења 
грађана, у шта нажалост спадају и 
синдикати, регистровано их је преко 200. 
Довољно је да три радника ставе потпис и 
региструју синдикат, што је нонсенс у 
свјетским размјерама. Нигдје се синдикати 
не третирају као удружења грађана. Тако су 
многи формирани, само да би се појединци 
дочепали стране помоћи и донација. Ипак, 
највећи дио активности односи се на три 
постојеће централе које су настале из 
бившег социјалистичког синдиката: Савез 
самосталних синдиката БиХ, Савез 
синдиката РС и Савез синдиката Брчко Дистрикта. Они и данас опслужују преко 80 посто 
синдикално организованих радника у држави. 

Из извора Удружених синдиката и Савеза самосталних синдиката БиХ преносимо: 

9,5 милиона конвертибилних марака приближно износи годишњи приход од 
чланарине у Савезу синдиката Републике Српске 

6,7 милиона конвертибилних марака приближно се прикупи годишњом 
чланарином у синдикатима удруженим у Савез самосталних синдиката БиХ 

33 % укупног финансирања Савеза самосталних синдиката БиХ сноси Синдикат 
службеника и намјештеника ФБиХ. 
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Синдикати су нам неспорно потребни. Модерна демократија у развијеним 
капиталистичким државама у суштини почива на трипартитном дијалогу радника, 
представника изборне власти и власника капитала, односно послодаваца. Плате, услови 
рада и накнаде за рад уређују се колективним уговорима и тарифним правилницима 
које заједнички доносе и потписују синдикати као интересне организације радника и 
послодавци, укључујући и органе власти ако су титулари власништва капитала. Ниједна 
држава без тог инструмента не може правично уредити економско – социјалне односе у 
друштву, нити регулисати степен потрошње, развој и запошљавање према материјалним 
могућностима привреде и становништва.  

Синдикат, једноставно, не може опстати без поштеног рада и међусобне 
солидарности, а ње у постојећем начину организовања највише недостаје. 

Уочавајући поменуте појаве у финансирању, нерационалном трошњу 
синдикалног новца и несташици на другој страни, па и диригованим штрајковима, многи 
се питају требају ли нам уопште овакве организације радника. Други се, пак, питају ко ће 
заступати интересе радника ако немамо квалитетно организоване и вођене синдикате. 

Ако би, на примјер, сама власт прописивала омјере плата запала би у стање 
диктатуре, а ако би се све препустило послодавцима највјероватније би се дошло у још 
гору ситуацију, цијена рада не би могла задовољити ни најосновније потребе због 
апетита власника капитала. Доста је таквих примјера гдје су радници препуштени само 
вољи послодавца. 

Вријеме је да се и у Босни и Херцеговини законски уреди дјеловање не само 
синдикалних организација, већ и организација послодаваца, које морају имати 
репрезентативност да би заступали интересе својих чланова. Тек тада моћи ће се 
говорити о организoваном тржишном друштву које је способно да дијалогом рјешава 
проблеме и води државу ка просперитетном развоју. 

Синдикату требају нови људи. Вјеровали или не, у Савезу синдиката РС и Савезу 
синдиката БиХ има функционера који су на тим положајима још из времена бивше 
Југославије, на функцији предсједника и по пола радног вијека, 20 и више година. 

Ове и друге информације из текста можете прочитати у комплетном ауторском 
чланку којег доносимо на сајту наше Синдикалне организације: www.sindikatebn.com 

Приредио: Мрђан Савић 
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Љубомир Марковић и Бранко 

Ђурђевић,  РиТЕ Угљевик 

СИНДИКАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

Интервју: г. Бранко Ђурђевић, предсјетник СО РиТЕ Угљевик 

Интервју је уприличен поводом свечаног отварања викед-куће Синдикалне 
организације „Електро-Бијељине“ у Еко кампу у Амајлијма.  

ИНФОРМАТОР: Господине Ђурђевићу, како Вам се чини укупан амбијент и сама викенд-
кућа коју је, уз помоћ донатора и самих радника, изградила наша СО? 

-  Ово је врло лијеп објекат. Поздрављам идеју да се овако нешто изгради у непосредној 
близини матичног предузећа, као и избор микро локације. Све је складно и лијепо 
упаковано у амбијент Еко-кампа. Мир, свјежина, близина Дрине, хладовина - кратко 

речено, идеално мјесто за дружење радника и њихових породица.  

ИНФОРМАТОР:  Да ли Ваша СО посједује нешто слично за дружење и опуштање радника?   

-  За разлику од „Електро-Бијељине“, РиТЕ Угљевик има много већи број 
запослених, те сходно томе неопоходан је и објекат већег капацитета. Али у кругу 
предузећа имамо једну бараку (монтажни објекат),  која нам је на располагању и служи 
нам за дружење и окупљање радника. Морам напоменути да наша СО организује и 
дружења ван предузећа, као и разне излете и екскурзије. 

ИНФОРМАТОР: Постоји ли идеја о неком облику заједничког дјеловања струковних СО у 
региону? 

Што се тиче начина и модалитета о евентуалном заједничком дјеловању струковних 
синдиката, наша СО је у сваком тренутку спремна за разговор, али мишљења смо да је то 
у овом тренутку врло комплексно питање. Првенствено због рецесије кроз коју пролази 
друштво као цјелина, а самим тим и предузећа у региону. Али у блиској будућности 
бићемо принуђени интензивније размишљати о томе. Учвршћивање и продубљивање 
веза у региону био би сигуран начин за опстанак и дјеловање синдиката. 
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Детаљ са дружења радника СО РиТЕ и СО „ЕБ“ 

ИНФОРМАТОР: Поредећи ово и вријеме прије рата, примјећујете ли разлике у 
функционисању СО, како у Вашем тако и у другим предузећима, с обзиром да сте и у 
једном и у другом времену обављали одређене синдикалне дужности (функције)? 

Прије рата СО су много боље функционисале и више се цијенио глас радника. Овакав 
систем устројства и одлучивања  у предузећима постаје погубан за раднике. Чини ми 
се да у оваквим условима радник има право само да ради и ништа више. Постоји 
велики раскорак између права и обавеза радника, тако да обавезе увелико предњаче 
у односу на права. И тако ће бити све док се не изборимо да бар два радника, односно 
синдикална представника, не буду бирана у управне или надзорне одборе предузећа. 
Ми у нашем предузећу већ вучемо одређене потезе по том питању. 

ИНФОРМАТОР: У оваквим условима какви јесу, да ли синдикални представници заиста 
могу независно дјеловати и заштитити права радника, која су уређена законским актима 
и колективним уговором? 

Прави синдикалац мора бити предан и посвећен синдикалном раду. Сваки вид 
себичног и усколичног интереса је погубан по синдикалне организације, а самим тим и 
за раднике. Професионализам мора бити у првом плану. Свака СО  у својим редовима 
мора имати професионалце који ће, само и искључиво, дјеловати у заштити 

загарантованих радничких права и борити се за поштовање  колективних уговора. 
Само предузећа која поштују радника и његов рад, односно предузећа у којима је 
радник срећан и задовољан могу имати перспективу. Све остало води у стечај и 
утопију.  

ИНФОРМАТОР: Према Вашем мишљењу, да ли је ово вријеме кризе у друштву повољан 
моменат да поједини менаџменти или власници фирми (предузећа) „вјежбају“ 
капитализам преко умањења радничких права? 
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Предсједник СО „Електро-Бијељина“ Мрђан Савић са гостима 

из РиТЕ Угљевик 

Наши менаџери су се већ одавно уклопили у услове које диктира сурови капитализам. 
Али и у таквим условима (мислећи првенствено на праксу из ЕУ) радничка права су 
неприкосновена. Њихове радничке коморе професионално обављају свој посао, тако 
да ријетко који случај дође до суда. Сваки радник зна своја права, али и обавезе и за 
свој рад је адекватно награђен. Међутим, у нашим условима привређивања, радници  
још увијек  мисле да живе у времену радничког самоуправљања и да су њихова права 
„црвено слово“ за послодавца. На жалост, такви односи су одавно иза нас, али то нас 
додатно мотивише да професионално и предано радимо у интересу радника и 
поштовању његових права.  

 

ИНФОРМАТОР:  На крају овог разговора да се, ипак, вратимо неким ведријим темама. 
На који начин, конкретно, наше СО могу помоћи или подстаћи раднике на више 
дружења и релаксације, што би у индиректном смислу довело и до постизања бољих 
радних резултата?    

У сваком случају на томе треба инсистирати. Постоји више начина; почев од спортских 
такмичења, заједничких породичних окупљања радника, спремању паприкаша или 
рибљих чорби и др. По том питању СО РиТЕ Угљевик је спреман на сваки вид сарадње. 
Ви, овдје у Еко-кампу, имате одличне услове. На располагању вам је новосаграђени 
објекат, спортски терени и близина ријеке. Ми, ево конкретно сада, можемо пружити 
на кориштење нашу стрељану и добре услове тренирања за раднике и представнике 
СО „Електро-Бијељине“. А што се тиче чорби, роштиља или паприкаша, окупљање и 
дружење се увијек може организовати. И на крају би искористио прилику да се 
захвалим, у своје лично име и у име мојих колега из синдикалног одбора, 
предсједнику СО „Електро-Бијељине“ на овом позиву и уприличеном дочеку. 

Прилог припремио: Миленко Николић 



информатор 

11 

 

Миодраг Шушић 

ОДЈЕЉЕЊЕ ТИС 

Пише: Миодраг Шушић, руководилац одјељења ТИС 

 Oдјељење ТИС (Техничко информациони системи), у оквиру Службе 
информационих система и комуникација, осим одржавања система базе техничких 
података и праћења праксе у апликацијама базе података, такође је ангажовано на 
пословима идентификације дужина НН мреже помоћу GPS  уређаја и архивирање истих, 

те приказу дистрибутивне мреже на геореференцираној 
подлози. 

Убрзо се кренуло са реализацијом задатка. 
Свака РЈ је посједовала по један ручни уређај марке 
Garmin чија је прецизност око 3 метра. Формиране су 
екипе и обављена је обука на подручју свих РЈ са 
стручним техничким лицима одређеним за овај посао. 
Инсталирани су софтвери за комуникацију на релацији 
уређај рачунар (MapSource) као и пропратне карте 
(AdriaTopo). Кренуло се са снимањем мреже по 
утврђеним обрасцима.  

Након што се сниме карактеристичне тачке на 
терену помоћу уређаја, уређај се споји са рачунаром, 
пренесу се подаци преко програма  MapSource и виде 

на Google Earth подлози. 

35 кV и 10 кV мреже као и припадајуће трафостанице су комплетно снимљене и уцртане 
и ради се на уносу података у 
БТП. У сваком тренутку 
можемо да извршимо 
преглед мреже и лоцирамо 
тражени објекат. 

 У међувремену 
извршена је набавка 3 
прецизна GPS  уређаја 
(Ashtech) са центиметарском 
прецизношћу са 
припадајућим софтвером за 
обраду података као и 11 
нових GPS Garmin уређаја 
прецизности до 3 метра чиме 
су се створили услови за 
снимање НН мреже. 
Снимање НН мреже је 
отпочело и у току је достава и 
обрада података. 

У плану је да се у будућности подаци искористе за GIS (географско информациони 
систем) како би, уз набавку озбиљнијих софтвера за управљање подацима, објединили 
просторне и техничке податке. 

 
Миодраг Шушић 
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МЕДИЦИНСКИ КУТАК 

Матичне ћелије 

 Пратећи савремене трендове у свијету технологије, како оне која се односи на 
развој рачунарских и комуникационих система, односно примјењених техничких 
рјешења у циљу унапређења квалитета живота савременог човјека, тако и оних из 
области медицине и проналажења нових могућности у лијечењу најтежих облика 
обољења, сматрали смо за сходно искористити овај број синдикалног листа да поближе 
објаснимо појам и значење термина „матичне ћелије“, посебно имајући у виду значајно 
мјесто које оне заузимају у регенеративној медицини, као грани медицине која најбрже 
напредује у својим научним достигнућима.  
 На почетку је потребно напоменути да је људско тијело састављено од 
приближно 200 типова зрелих ћелија, гдје сваки тип ћелија има своју специјализовану 
функцију, гдје између осталих, најзначајније улоге обављају ћелије срчаног мишића које 
ритмично лупају, односно црвена крвна зрнца која преносе кисеоник до свих дијелова 
људског тијела, па и до оних најперифернијих у екстремитетима.  

 Међутим, матичне ћелије се 
разликују од наших зрелих, одраслих 
ћелија по томе што имају способност не 
само да се мултиплицирају, односно 
умножавају, већ и да приликом своје 
диобе и развоја стварају нова ткива 
чиме врше њихову регенерацију. 
Наведена способност им даје кључну 
улогу у развоју људског организма 
након оплодње.  
 Још једна карактеристика овог 
типа ћелија им даје значајну улогу у 
животу сваког човјека, а то је чињеница 
да и након развоја организма, матичне 
ћелије не ишчезавају из људског тијела, 
јер одређена количина ових ћелија 

остаје у виду неке врсте резерве у људском организму, као лијек у опоравку оштећеног 
или остарјелог ткива.  
Када се говори о матичним ћелијама, нужно је напоменути да постоје три врсте 
матичних ћелија, и то:  

1) Ембрионалне ћелије  - користе се у лабораторијским истраживањима природе 
настанка и развоја ћелија људског организма, гдје се након обављеног 
експеримента исте обавезно уништавају, дакле без даље употребе, из разлога 
што би њихова употреба у сврхе лијечења била у директној супротности са 
законском регулативом из области регенеративне медицине; 

2) Адултне (одрасле) матичне ћелије – налазе се у тијелу одраслог човјека и 
дјеце, али са нешто умањеним регенеративним способностима, јер су протеком 
времена у великој мјери профилисане у стварање само одређеног типа ткива, 
док је и сама виталност на тај начин издвојених ћелија битно умањена, и ту 
спадају хематопоезне матичне ћелије (HSC), те мезенхималне матичне ћелије 
(MSC);  

3) Матичне ћелије из крви пупчане врпце – такође се називају неонаталне мат. 
ћелије, и сматрају се претходницама адултних матичних ћелија. У великој мјери 
одређене у свом развоју у односу на ембрионалне, али су исто тако значајно 
задржале могућност даљег прилагођавања, дијељења и регенерације.   

Када се говори о медицинским третманима, односно лијечењу најтежих облика 
обољења, први случај примјене матичних ћелија у лијечењу обољења је забиљежен 
1972.године, али без значајнијих резултата, док је први успјешан третман матичним 
ћелијама обављен 1988. године у Француској, у лијечењу fanconi анемије, гдје је након 
обављене трансплатације матичних ћелија, пацијент излијечен и здрав. 
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Најбољи резултати у третману матичним ћелијама су постигнути у лијечењу 
обољења крви, као што је леукемија (рак крви), анемија (недостатак хемоглобина), као и 
код лијечења аутоимуних обољења, гдје су третмани матичним ћелијама постали дио 
стандардне медицинске процедуре, и гдје су прошли тежак пут од алтернативног, до 
примарног метода лијечења обољења. Процјењује се да је до сада у свијету обављено око 
25000 операција и третмана матичним ћелијама из крви и ткива пупчане врпце. 
Трансплатација матичних ћелија се користи као примарни или алтернативни метод у 
лијечењу преко 80 различитих болести, али се у перспективи очекује прогресивни раст овог 
броја, јер је регенеративна медицина један од најбрже растућих сегмената савремене 
медицине. 

 Похрањивање матичних ћелија из 
крви пупчаника као и из самог ткива 
пупчаника је научно достигнуће које је на 
нашим просторима присутно у различитом 
обиму, при чему се узорци узети приликом 
порођаја прикупљају у за то намјенски 
прављене сетове за узимање узорака, и 
шаљу у специјализоване банке матичних 
ћелија којих тренутно у Европи има око 
педесет. 
 Овај вид похрањивања матичних 
ћелија је највише заступљен у пракси, јер је 
сам поступак прикупљања крви из 
пупчаника као и самог ткива пупчаника 
потпуно безопасан како за мајку тако и за 
дијете, као и због чињенице да овај тип 
матичних ћелија и након обраде узорака у лабораторији, задржава своја физиолошка 
својства, односно своју виталност и способност пролиферације у разне врсте ткива.  

 Лијечење матичним ћелијама не мора нужно да се односи само на ону особу од 
које су узете матичне ћелије (аутологни третмани), већ се под одређеним условима оне 
могу користити и за лијечење обољелих чланова породице те особе ( отац, мајка, брат, 
сестра), и они се називају алогеним третманима. Као нужан предуслов се поставља тзв. 
„HLA“ подударност, односно ткивна подударност између донора и примаоца. Условно 
говорећи, уколико се утврди тај тип подударности, лијечење се може примјенити и на 
лицима која са донором нису ни у каквом крвном сродству, што представља принцип рада 
јавних банака матичних ћелија, гдје се похрањују узорци без детаљних података о донору, 
дакле само као узорак са додијељеном бројном ознаком. 

Тренутно је у различитим дијеловима свијета у току око 4000 разних студија од 
стране еминентних свјетских стручњака из области молекуларне биологије, чији је циљ 
проширење тренутних знања везаних за практичну примјену матичних ћелија у лијечењу 
најтежих обољења, при чему је посебан акценат стављен на могућност клиничког лијечења 
дијабетеса типа 1 и 2, као једног од најраспрострањенијих обољења савременог човјека, те 
различитих типова канцерогених обољења. 

Похрањивање матичних ћелија се нарочито препоручује од стране стручњака оним 
породицама у којима постоји генеза најтежих врста обољења, због великог процента 
поклапања горе поменутих ткивних фактора између донора и његових крвних сродника. 
 На крају, сваки човјек треба да се запита шта је најважније у његовом животу, и да 
на основу тога усмјерава своју животну енергију. Ако ћемо судити према оној да здрав 
човјек има хиљаду жеља, а болестан човјек само једну, онда брига за здравље нашег 
потомства, али и нас самих треба да има одлучујућу улогу код доношења битних одлука. 

 Похрањивање матичних ћелија из крви пупчаника, као и из самог ткива пупчаника 
је јединствен моменат у животу сваке особе, и прилика која се неће поново указати. Зато и 
не чуди што се похрањивање матичних ћелија сматра залогом за сигурнију и срећнију 
будућност. 

Припремила: Маја Јосиповић 
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НАУКА 

Алтернативни извори енергије 

  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. 

-СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА- 

Сунце је највећи извор енергије на Земљи. Поред непосредног зрачења које 
грије Земљину површину и ствара климатске услове у својим појасевима, ово зрачење је 
„одговорно“ и за стално обнављање енергије вјетра, морских струја, таласа, водених 
токова и термалног градијента у океанима. Енергија која потиче из посредног или 
непосредног сунчевог зрачења сматра се обновљивим извором енегије, јер се њеним 
коришћењем значајно не ремети равнотежа тока енергије и материја у природи. 

Фотонапонска конверзија сунчеве енергије је процес у коме се та енергија директно 
претвара у електричну коришћењем соларних ћелија. 

Принцип рада соларних ћелија 

У соларним ћелијама, које се састоје од полупроводника са п-н спојем и 
представљају диоду, долази до директне конверзије сунчеве енергије у електричну. 
Полупроводнички материјал има више или мање слободних електрона у зависности од 
н или п типа примјеса, што у зони п-н споја ствара равнотежно електрично поље које 
онемогућава слободно кретање електрона са једне стране на другу. Када свјетлосни 
зраци пренесу своју енергију слободном електрону или атому који емитује електрон са 

довољно енергије да 
пробије ову баријеру, настаје 
струја. 

 Соларна ћелија се састоји 
од:  

- полупроводничких 
материјала п и н типа 
силицијума  који чине п-н 
спој 

- металних електрода са 
горње и доње стране 
соларне ћелије, које 
омогућавају повезивање у 
струјно коло, 

- антирефлексионог слоја 
који се наноси директно преко силицијума. Овај слој смањује дио свјетлости 
рефлектоване са заштитног стакла, те већа количина свјетлости стиже до ћелије, 
чиме се њена ефикасност знатно повећава. 
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Соларни панели на крову куће. 

Струја добијена из само једе ћелије је врло мала, тако да произвођачи повезују око 
40 соларних  ћелија, које чине један модул, а тако повезани дају знатно већи напон и струју, 
односно снагу. Такви модули представљају основу фотонапонског система, а њиховим 
повезивањем у серијску или паралелну везу добијају се веће вриједности напона, односно 
струје. Величина таквог модуларног система је управо пропорционална количини 
произведене електричне енергије, а везана је за потребе потрошача. 

У савременој производњи могу се наћи следећи типови соларних панела: 

- панели на бази монокристалног силицијума (скупи, врло ефикасни) 

- панели на бази поликристалног силицијума (јефтинији, мања ефикасност) 

- панели на бази аморфног силицијума или танких пресвлака од кадмијум-телурида или 
бакар индијум-диселенида (најјефтинији, широка примјена, знатно мања ефикасност) 

 

 

У следећем броју информатора наставак о енергији вјетра. 

 

  Прилог припремио: 

                                                                                  Миленко Николић, ЕБ – РЈ Бијељинa
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ВИЈЕСТИ ИЗ РЕГИОНА 
 

ХЕП и Електропривреда РС потписали меморандум о ХЕ Дубровник 2 

03.10.2012. - Предсједник Управе Хрватске електропривреде (ХЕП) Златко Корачевић и 
генерална директорица Електропривреде Републике Српске (ЕП РС) Бранислава 
Милекић потписали су у Требињу меморандум о разумијевању којим је дефинисана 

будућа сарадња у заједничкој изградњи хидроелектране 
Дубровник 2.  

Према ранијим процјенама, вриједност тог пројекта је око 170 
милиона евра, а у њеном би финансирању двије стране 
учествовале у једнаким односима. Но, Корачевић и Милекић 
данас нису могли прецизно рећи колико би градња 
хидроелектране Дубровник 2 стајала, напомињући како то 
зависи о томе шта ће показати пројектна документација. 

 

Уговор о купопродаји струје  

24.10.2012. - Представници електропривреда Републике Српске и 
Србије су у Требињу потписали уговор о купопродаји електричне 
енергије, потврђено је у сједишту „Електропривреде Српске“. 
Уговор су потписали директор „Електропривреде Републике 
Српске“ Бранислава Милекић и вршилац дужности директора 
„Електропривреде Србије“ Александар Обрадовић. Уговор 
подразумијева продају 572.842 мегават-часова електричне 
енергије „Електропривреди Србије“ за 2013. годину. 

У „Електропривреди Републике Српске“ истичу да је 
„Електропривреда Србије“ на тендеру дала најбољу понуду за куповину електричне 
енергије. 

Стоп несигурном раду  

07.10.2012. – Свјетски дан достојанственог рада - 
У времену неолибералног капитализма, 
достојанствен и сигуран рад замијењен је 
несигурним радом, чије достојанство се изгубило.  

Несигурни рад врло је лако препознати. Он се 
јавља кроз различите начине: запошљавање 
преко агенција, склапање уговора на одређено 
вријеме, уступање послова другим предузећима, 
подуговарање послова само су неки од облика 
који су постала свакодневна пракса у предузећима 
Републике Српске.  

Они су постали примарни начин како да послодавци-капиталисти што више зараде, уз 
максимално израбљивање радника. Несигурни рад данас је основни начин за разбијање 
синдиката и његове масовности, која би требала бити најјача снага синдиката. Тиме се 
губи задња шанса за колективно преговарање, што води укидању колективних уговора и 
драстичног смањења права радника. То је и крајњи циљ сваког неолибералног 
капиталисте. 

Конфедерација синдиката РС
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АКТИВ ДДК „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ 

Наши хероји 

 Кампања Свјетске здравствене организације у 2012. години је фокусирана на 
даваоце крви под слоганом "Сваки давалац крви је херој“ са идејом да свако од нас може 
постати херој уколико добровољно дарује крв. Овогодишњим мотом се настоји одати 
почаст тихим и анонимним херојима - добровољним даваоцима крви, али и охрабрити и 
подстаћи људе да се одваже на чин добровољног и редовног даривања крви. 

 И у нашем Предузећу постоји велики број хероја који несебично дарују крв, те на 
тај начин спашавају велики број живота. Ово 

је прилика да и ми одамо почаст 
својим херојима, да им се захвалимо 
за све што су до сада учинили, и са 
њиховим хуманим дјелима да 
упознамо све запослене.   

 Актив добровољних 
давалаца крви, и поред бројних 
проблема који га прате, у току 2012. 
године имао је пет успијешнo 
организованих акција као и читав низ 
појединачних давања крви. Од акција 
у којим је Актив ДДК узео учешће 
истакао бих сљедеће: 

- 17.02.2012. године, ВМА 
Београд, даровано 5 боца крви, 

- 05.05.2012. године, РЈ Бијељина, даровано 46 боца, 

- 24.03.2012. године, Угљевик, даровано 6 боца крви, 

- 12.05.2012. године, Власеница, даровано 9 боца крви. 
 Поред организованог давања крви, наши чланови су даривали крв у више наврата 
појединачно или у мањим групама, намјенски за познате примаоце. Међутим, и поред 
више од 120 редовних давалаца - чланова нашег Актива, за потребе наших радника и 
чланова њихових породица, смо морали у пет наврата тражити помоћ од ДДДК „Рудар“ из 
Угљевика. У овим случајевима се радило о великим количинама крви, или се јавила 
потреба за ријетким крвним групама, које нисмо могли обезбиједити од наших давалаца, те 
смо на тај начин успјешно подмирили све потребе за овом драгоцјеном течношћу. 

 До краја ове године, у сарадњи са ДДДК „Рудар“, Актив планира да организује још 
једну акцију давања крви о чему ће чланови актива бити благовремено обавјештени. 

 У организацији и функционисању Актива ДДК смо наишли на низ проблема који су 
у првом реду посљедица географске удаљености Радних јединица и Пословница у оквиру 
„Електро-Бијељине“, тако да је веома тешко организовати било какву акцију. И поред свих 
апела да се добровољни давоци крви јаве својим синдикалним представницима, који ће да 
сачине и доставе спискове давалаца Повјеренику актива ти спискови још увијек нису 
комплетирани, тако да не посједујемо комплетну евиденцију о даваоцима крви у нашем 
Предузећу. Због наведеног проблема смо направли образац „Приступница“ и исти 
објавили на сајту Синдикалне организације. Потребно је да сви даваоци који желе да се 
учлане у Актив потпишу приступницу и исту доставе свом синдикалном представнику или 
директно Повјеренику актива. На основу потписаних приступница се формира база 
података за све даваоце, након чега смо планирали да урадимо чланске карте за све наше 
даваоце. 
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И поред свих проблема, на које наилазимо у организацији и раду Актива, 
наставићемо и даље да се бавимо овим хуманим послом, јер ако спасимо само 
један људски живот сав наш труд неће бити узалудан. Значај Актива добровољних 
давалаца крви најбоље ће да процијене људи који су само једном у животу 
покушали да обезбиједе боцу крви за себе или своје најмилије. 

 

Када су у питању права радника-добровољних давалаца крви, свака РЈ на различит 
начин тумачи и примјењује одредбе Посебног колективног уговора, што се под хитно 
мора усагласити на нивоу цијелог Предузећа. Давалац има право на два дана плаћеног 
одсуства приликом сваког давања крви, за које му се мора издати Рјешење о 

плаћеном одсуству. Рјешење се 
издаје на основу потврде о давању 

крви коју давалац доставља 
непосредном руководиоцу, а 
овај исту прослјеђује у Службу 
општих и правних послова. По 
потписивању Рјешења неопходно 
је да се један примјерак истог 
достави Активу ДДК, како би се 
могла прецизно водити 
евиденција о броју и датуму 
давања крви за све даваоце.  

 Трећи проблем је 
финансирање Актива ДДК, који се 
као непрофитабилна 
организација може финансирати 
из донација и добровољних 
прилога чланова. ДДДК „Рудар“ 

се финансира од донација 
добијених у првом реду од РиТЕ „Угљевик“, Синдикалне организације РиТЕ, Општине 
Угљевик, као и добровољних прилога запослених у РиТЕ који сваког мјесец издвајају 1% 
од свог личног доходка. Прикупљеним новцем располаже Управни одбор Друштва, 
којим покривају трошкове организације акција добровољног давања крви (превоза, 
хране, пића, смештаја, поклона за госте,  дневница за даваоце када се крв даје ван 
матичне општине, ...), трошкови прослава (Свјеског дана давалаца, Вечере захвалности, 
8. марта, ....), трошкове штампања (признања,  захвалница, рекламног материјала, ...), 
као и низ других трошкова које има Друштво у току године. Да би обезбиједили сталне 
приходе нашем Активу, Синдикална организација ЗЕДП-а ће буџетом за сљедећу годину 
предвидјети средства у износу од око 5 %. Надамо се да ће Предузеће у будућности да 
поджи и материјално помогне акције које организује Актив добровољних давалаца крви, 
као што је то и до сада чинило. Такође, ако неко од наших колега жели да постане 
донатор Актива, потребно је да потпише изјаву која је објављена на сајту Синдикалне 

организације, те да исту достави у своје рачуноводство на основу које ће му благајна 
вршити обуставе од плате. Потписивањем ове изјаве радник постаје донатор Актива, те 
ће у случају потребе за њега и чланове његове породице у сваком тренутку бити 
обезбијеђене довољне количине крви, као и свим даваоцима. Добровољни даваоци 
крви који желе да финансијски помогну развој Актива могу бити и његови донатори. 
Вођење Атива у будућности, као и располагање прикупљеним средствима, би требао да 
обавља Одбор актива ДДК, који би се састојао од шест чланова, по један из сваке 
Синдикалне подружнице.   

 
Пише: Бранислав Секулић 
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ПОГЛЕД У КОМШИЈСКО ДВОРИШТЕ – БАЈИНА БАШТА 

Ријека Дрина – Кућица на стијени 

Већ три деценије, “Кућица на стијени”, представља један од најоригиналнијих и 
најсимпатимачнијих кутака и аутентични симбол Бајине Баште.  

Давне 1968., уз помоћ неколицине другара, заљубљеника у ријеку, на великој 
стијени на средини Дрине, преко пута “Зорчине бараке” (данас кафане “Код две липе”), 
подигао ју је Милија Мандић звани Гљива. Направили су скромну дрвену кућицу у којој су 
многобројни бајинобаштански ђаци и студенти проводили велики део свог љетњег 
школског распуста.  

Од тада до данас, генерације дјевојака и младића започињали су своје прве 
пливачке и кајакашке завеслаје, да би касније, многи међу њима, постизали врхунске 
спортске резултате. На жалост, непредвидива и неукротива Дрина, уме својом дивљом 
природом да врло непријатно изненади. Велики водостаји више пута су плавили, рушили и 
односили кућицу, али ју је Гљива увек поправљао, враћао стару и подизао нову.  

Након велике поплаве у децембру 2010. године моћна Дрина је по ко зна који пут 
скинула кућицу са стијене, али од 2011. године кућица поново краси реку Дрину и стоји као 
препознатљив симбол Бајине Баште и идеалан одмор свима који до ње успију доћи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог припремио: 

Горан Љубојевић 
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ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ... 

Тамо гдје увиру Тара и Пива, а гдје се рађа Дрина 

„Доласком на Тару пружа се прилика за јединствен доживљај љепоте њеног кањона са 
свим детаљима и разноврсностима, уживања у атрактивности и узбудљивости 
сплаварења који подижу адреналин, али и опусте и разгале душу, ослобађајући је 
тамних наноса савременог живљења који човјека оптерећују и раздиру. Тара човјека 
враћа у живот. Уосталом, на Тари су ријечи сувишне, сама Тара довољно говори.’’ – 
рекли су.  

’’Суза Европе’’  

Тара је најљепша и 
најбистрија планинска 
ријека која је због својих 
карактеристика названа 
„Суза Европе“. Извире 
испод Комова (1250м 
надморске висине) и 
текући кањоном 144 км 
до Шћепан Поља (433м) 
те спајајући се са ријеком 
Пивом прави Дрину, једну 
од најдужих и водом 
најбогатијих ријека 
југоисточне Европе. 
Кањон ријеке Таре дубок 
је до 1330 м, што га чини 
најдубљим кањоном у 
Европи, а послије 
Колорада и у свијету. 
Већим својим дијелом налази се у Националном парку “Дурмитор“ који је 1980. године 
уврштен у Свјетску баштину природних добара UNESCО-а, испуњавајући чак три услова: 
геолошки, хидролошки и биолошки феномен. По категоризацији атрактивности за 
рафтинг Тара је оцијењена оцјеном између 3-4 (кањон Колорада је оцјењен највећом 
оцјеном 5), што значи да атрактивношћу и интензитетом узбуђења спада у сам врх 

ријека за сплаварење. Тара је 
такође и највећи европски 
резервоар питке воде, тако да 
док се спуштате њеним брзацима 
можете је слободно и пити! 

Црна тачка, ракија и „испит 
мушкости“ 

За једнодневни рафтинг, за који 
смо се ми одлучили и који 
представља најатрактивнији дио 
кањона Таре у дужини од 21 км 
од Брштановице до Бастаса са 
преко 20 од укупно 50-так букова, 
кренули смо џиповима из кампа 
‘’Дрина-Тара’’ око 10h ујутро. 
Учесници у рафтингу добијајu
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одговарајућу опрему: кацига, сигурносни појас, неопренско одијело, чизме и весло. 
Прелази се гранични прелаз између БиХ и Црне Горе код Шћепан-поља, а даље, пут се 
наставља гудурама кањона Таре. После вожње од око 50 минута стиже се на одредиште 
Брштановицу. Чамци се спуштају у воду и скипери (водичи на рафтингу) дају последње 
инструкције пред укрцавање. И магија може да почне… Прво наилазимо на бук 
Брштановица који је уједно и најдужи на Тари (2 км), слиједе Борови, по много чему 
најатрактивнији на цијелом путовању. Следећи бук је бук Ћелије, а након њега Горњи и 
Доњи Вјериновића букови који на Тари имају највећи пад. Смјењују се „црне тачке” на 
којима чамци заједно са путницима поскакују, док их са стране запљускује пјенушава 
вода. Узбуђење се „гаси” ракијом, а жестина водом из Таре која је питка читавим током. 
Идемо директно у бук који подиже прамац чамца скоро вертикално увис, а онда опет 
урања у ријеку између стијена. Пролазимо поред Манитих врела гдје водена завјеса 
пада преко каскада обраслих маховином, а ‘’ма'нити’’ авантуристи користе прилику да 
ускоче у хладну воду и крицима дочарају њену температуру. Традиционалним купањем 
испод водопада Шипчанице, чија је температура неколико степени нижа, полаже се 
испит мушкости. После кратког предаха настављамо даље. Савладавши букове одмара 
нас мирнији ток Таре и ускоро стижемо до мјеста Узлуп. Ту се налазе остаци бране за 
балване, која је служила у стара времена када се Таром транспортовала дрвена грађа. 
До Шћепан поља се прелази још 5-6 мањих букова, а затим се Тара спаја са Пивом. 

Одатле, наредних 5 км, 
спуштамо се мирном 

Дрином све до кампа 
Бастаси.  

‘’Пролазе неке 
слике…’’ 

После 20-ак 
километара 

адреналина и 
природе од које 
застаје дах, долазимо 
у наш рафтинг 
центар, испод 
ресторанске терасе 
која је наднесена над 
ријеку. Чека нас 
топла вода, 
туширање и спреман 
ручак. За ручак 
поново имамо 
прилику пробати 
специјалитете овог 

поднебља, за почетак врућа телећа чорба, затим јагњетина испод сача, пекарски 
кромпир, салате, домаће пите испод сача, врућ хљеб и семберске лубенице. За разлику 
од претходног дана, који се завршио пјесмом и игром уз логорску ватру и дружењем са 
извиђачима из Белгије, овај пут нас је чекао спреман аутобус. Слиједио је повратак у 
цивилизацију. И то је то. Оно што није могло да се избјегне током рафтинга јесте добро 
дружење у кампу, одлична забава и топли загрљај са нетакнутом природом.  

Да бисте разумјели овај мали путопис препоручујемо да наредне године у истој 
организацији пођете у несвакидашњу ‘’тарску’’ авантуру која ће једногласно прећи у 
традицију колектива. Остало је само да утврдимо датум, а Тара ће нас сигурно чекати. 

Прилог припремила: 

Маријана Јосиповић 

информатор 

22 

 

ХОБИ 

Интервју са колегиницом Биљаном Павловић 

У овом броју Синдикалног Информатора разговарали смо са Биљаном Павловић, 
дугогодишњом радницом у нашем колективу и особом која слободно вријеме проводи 
бавећи се интересантним хобијем – декупажом.  

ИНФОРМАТОР: Биљана, за оне који су 
мање упућени, реци нам нешто више о 
декупажу? 

Декупаж је техника лијепљења 
салвета, слика, чипке и других врста 
украса на предмете од дрвета, 
картона и стакла. Даје аутору велику 
могућност за испољавање 
креативности којом он уноси живост 
и шароликост наизглед 
једноставним и обичним стварима. 

ИНФОРМАТОР: Кад си осјетила да 
имаш афинитет ка овој необичној 
умјетноти и откуд уопште 
интересовање за њом? 

Одувјек сам имала жељу за 
испољавање креативости, али 
први додир конкретно са 

декупажом сам 
остварила прије двије године трагајући на 
интернету за новим идејама и техникама.  
Одлучила сам да покушам и убрзо схватила да 
је то оно у чему се проналазим,  једном 
ријечју, спојила сам лијепо и корисно. 

ИНФОРМАТОР: Сви који су заинтересовани, 
гдје могу пронаћи и погледати твоје радове и 
који су ти даљи планови? 

Примјери мојих радова се могу погледати и 
купити на фејсбук профилу „бна радионица“  
као и у сувенирници Етно села „Коноба“.  
Постоји жеља да се бавим и сликањем, мојом 
првом љубави, али ми је потребно много више 
слободног времена кога ћу у будућности надам 
се имати. 

Очарани фотографијама које нам  је донијела, 
желимо да јој пожелимо још више успијеха у 
њеном хобију и предлажемо свима који посједују 
комаде старог  намјештаја, столице,  комоде и 
слично, а не желе да их баце,  да се обрате  нашој 
драгој колегиници. Обећала нам је да ће свима изаћи у сусрет и покушати да удахне нови 
живот предметима који су вам драги. 

Интервју урадио: Марко Лимуновић 
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ХУМОР 
 

 

 

                       ИМАЛИ СМО ВИШЕ СРЕЋЕ НЕГО ПАМЕТИ. 

                            ДАКЛЕ, НИСМО ИМАЛИ СРЕЋЕ. 

 

                                                                                    

                                                                         ДА ЈЕ НИЈЕ СКУПО ПЛАТИО,  

                                            ДИПЛОМА БИ МУ БИЛА БЕЗВРИЈЕДНО ПАРЧЕ ПАПИРА. 

 

 

МИ СМО ЗА МИРНО РЈЕШЕЊЕ, 

И МОРАМО СЕ С ТИМ ПОМИРИТИ. 

 

 

                                                     ЖИВОТ НАС ЈЕ МАЗИО. 

                                А ЗНА СЕ ШТА ПОСЛИЈЕ МАЖЕЊА ДОЛАЗИ. 

 

 

                                                                     ИСТИНИ ЗА ВОЉУ, ПОЧЕ ЛИ СМО ДА ЛАЖЕМО. 

 

 

 

                       УХВАТИО САМ ГА У ЛАЖИ,  

                       УЗЕО МИ ЈЕ РИЈЕЧ ИЗ УСТА. 

 

 

                                                                                                 СРБИЈА ЈЕ ДОБИЛА НОВУ ВЛАДУ- 

                                                                                                           И ОПЕТ ЈЕ НА ИВИЦИ. 

 

 

                                                                           МУРТА ЈЕ ЗАМЈЕНИО КУРТУ, 

                                                   А НАЈАВЉЕНЕ СУ И ДРУГЕ КАДРОВСКЕ ПРОМЈЕНЕ. 

 

 

           МИ СМО ОДУВЈЕК БИЛИ ПАМЕТАН НАРОД, 

                   САМО СЕ САДА ГЛУПО ОСЈЕЋАМО. 

 

 

                                                        ЈЕДНА ДОБРА И ЈЕДНА ЛОША ВИЈЕСТ: 

                                                                            СТИГЛЕ ПЕНЗИЈЕ. 
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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 ВИ ТАФОН представницима на донацији 10  
            Т-мајица које су уручене нашим спортистима 

 

 

 

 

 

 


