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ДЕШАВАЊА У СИНДИКАТУ... 

Гдје су наше паре! 

Ово је питање свих питања. Поставља се на свим састанцима, дружењима, 
разговорима уз кафу, прославама, ... Због тога сам одлучио да овај текст заузме прву 
страницу новог броја Информатора. Покушаћу да објасним чланству како се финансира 
наша Синдикална организација и како смо планирали расходе у току ове године.  

Наша Синдикална организација се финансира из више извора: 
- 1 %  од нето плате сваког запосленог члана синдиката, 
- 0,2 % на бруто обрачунату плату уплаћује Послодавац, 
- остали приходи (отпадни материјал, камате, услуге, донације, ...). 

Новчана средства од чланарина и уплате Послодавца се распоређују на сљедећи 
начин: 

- 60 %  нашој Синдикалној организацији, 
- 10 %  Одбору синдиката електропривреде, 
- 30 %  Синдикату удружених радника Енергетике. 

 Пошто је у марту ове године укинут Фонд солидарности (учешће Предузећа било 
око 250.000,00 КМ/години), а није било ни прихода од продаје отпадног материјала     (у 
претходним годинама приход је износио око 50.000,00 КМ/години), морали смо у 
значајној мјери да редукујемо расходе Синдикалне организације и давања према 
радницима како би се одржала финансијска стабилност, јер само финансијски стабилан 
Синдикат може да буде независан од Послодавца. 

Одмах на почетку мандата Одбор наше Синдикалне организације, у сарадњи са 
Управом предузећа, је на својој другој ванредној сједниици одржаној дана 29.04.2013. 
године у Бијељини по први пут до сада донио Финансијски план за 2013. годину. Овај 
план је у више наврата објављиван на огласним таблама Преузећа, али судећи по 
питањима радника многи нису упознати са њим па га објављујемо у Информатору. 

I   ПЛАН ПРИХОДА  (КМ) Синдикат Предузеће 
Чланарина (дио који остаје Синдикалној организацији) 82.000,00  
Приходи од камата 1.000,00  
Од услуга (по уговорима - продаја робе на рате) 5.000,00  
Oд продаје отпада 50.000 (70:10:20)%, возила 20.000 (100)% 70.000,00  
Донације Предузећа (Дринска електр., Нова година, Актив...)  105.000,00 
УКУПНО ПРИХОДА: 158.000,00 105.000,00 

 
Приход од чланарине радника (~102.000,00 КМ), и уплате Предузећа на бруто 

плату (~34.000,00 КМ) на годишњем нивоу износи око 136.000,00 КМ, од чега нашој 
Синдикалној организацији остаје око 82.000,00 КМ (~61.000,00 КМ+21.000,00 КМ), и то 
је једини сигуран приход на годишњем нивоу. Остатак новца (~54.000,00 КМ) се дијели 
по наведеном принципу између Синдиката удружених радника Енергетике (~40.500,00 
КМ) и Одбора синдиката Електропривреде (~13.500,00 КМ).. 
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 Приход од камата је у протеклим годинама износио око 1.000,00 КМ па је за 
очекивати да и ове године буде бар на приближном нивоу. 

 
II ПЛАН РАСХОДА (КМ) Предузеће Синдикат 

Трошкови подружница (1 КМ/члану) (сахране, посјете, 
помоћи...) 10.000,00   

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

Помоћ радницима, пензионерима, породицама погинулих и 
умрлих 10.000,00 *20.000,00 

Нова година - прослава (синд. 5 КМ/члану, фирма 10 
КМ/раднику) 4.000,00 8.500,00 

Нова година - подјела пакетића (300 КМ/РЈ, 3 КМ/дјетету), 
пакетићи 3.000,00 15.000,00 

8. март (прослава 25 КМ/чланици, цвијеће 5 КМ/чланици) 6.000,00   
1. мај (синдикат 4 КМ/члану, фирма 1 КМ/раднику) 3.000,00 1.000,00 
Рекреација - припреме за електријаде (300 КМ/СП+200 
куглана) 2.000,00   

Дринска електријада (организација, опрема, реквизити,...) 15.000,00 40.000,00 
Републичка електријада  2.000,00 15.000,00 
Накнада за пласман на Републичким играма 1.500,00 1.500,00 
Донација Активу ДДК (превоз, сендвичи, пиће, ручак) 4.000,00 4.000,00 
Трошкови екскурзија (превоз, сендичи, пиће,..) 4.000,00   
Реконструкција објекта за рекреацију (продати отпад и 
возила) 30.000,00   

Трошкови објеката за рекреацију (енергија, вода, хигијена, 
снијег) 5.000,00   

Репрезентација (угоститељски објекти, посјете гостију, ...) 4.000,00   
Канцеларијски материјал (торбе, опрема, папир, тонери,...) 2.500,00   
Трошкови банкарске провизије 3.800,00   
Трошкови књиговодствених услуга (9 рачуна, завршни, 
благајна) 2.200,00   

Трошкови осталих услуга (сајт, информатор, записници,...) 2.000,00   
Остали трошкови (телефон, ПТТ услуге, сахране, посјете, ...) 4.000,00   
УКУПНО РАСХОДА: 158.000,00 105.000,00 
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Планирали смо остварити приход од услуга у износу од 5.000,00 КМ. Наиме, 
према новим Уговорима које наша Синдикална организација потписује са продавцима 
роба и услуга, они се обавезују да на рачун Синдиката уплате 2 % од вриједности 
продате робе (услуге) са урачунатим ПДВ-ом, а на име организовања маркетинга, 
обезбјеђења купаца, банкарских провизија и других трошкова које у овом случају има 
Синдикат. Ове године тај износ ће бити много мањи од планираног, али сљедеће године 
очекујемо да премашимо наведени износ.  

Постигнут је и договор око расподјеле новца у случају да се организује продаја 
отпадног материјала и возила. Према том договору 70 % новца од отпадног материјала 
се враћа Синдикалној подружници из које долази отпад, 10 % новца се пребацује 
Синдикалној подружници Дирекција, јер она нема металног отпада, а 20 % новца остаје 
на централном рачуну и биће утрошено на реконструкцију објеката за одмор и 
рекреацију. Приход од продаје отписаних возила је у цјелости предвиђен за 
реконструкцију објеката за рекреацију. 

Према договору са Управом, иста се обавезала да ће у току године донирати 
Синдикату средства у износу од 105.000,00 
КМ, а која ће се искористити за помоћ 
пензионерима, породицама погинулих и 
умрлих радника и пензоинера, за прославу 
Нове године, набавку пакетића, прославу 
Првог маја, организовање радничких 
спортских игара (Дринска, 
Електропривреда), за награђивање 
најуспјешније спортиста, за помоћ Активу 
ДДК. Са задовољством истичемо да је 
Управа до сада испоштовала највећи дио 
договора, а до краја  године је 
предвиђено да испоштује и остатак 
договора.  

У току године Синдикална 
организација поред наведених прихода има константно и расходе, који се морају 
предвидјети у Плану, те се максимално трудити да се исти задрже у планираним 
границама. 

Наш Одбор је планирао да за потребе Синдикалних подружница сваког мјесеца 
пребаци новчана средества у износу од 1 КМ/члану, што на годишњем нивоу износи око 
10.000,00 КМ. Са овим средствима располаже Одбор Синдикалне подружнице и троши 
их према плану који самостално доноси, а угланом су предвиђена за покривање 
трошкова одлазака на сахране, посјете болесним радницима, набавку поклона за 
пензионере, и друге активности у подружницама. 

Поред овог мјесечног издвајања, на рачуне Подружница се пребацују и средства 
за прославу Нове године 5 КМ/члану (~4.000,00 КМ), за организацију подјеле пакетића 
300 КМ/Подружници плус 3 КМ/дјетету (~3.000,00 КМ), за прославу 8. марта 25 
КМ/чланици плус 5 КМ/чланици за куповину цвијећа (~6.000,00 КМ), за прославу 1. маја 
4 КМ/члану (~3.000,00 КМ), припреме екипа за електријаду 300 КМ/Подружници плус 
200 КМ за куглану (~2.000,00 КМ). 

За финансирање рада Подружница је предвиђено и 70 % средстава од продаје  
отпадног материјала, са којим располаже Одбор синдикалне подружнице и може да их 
користи за куповину опреме за електријаде, подизање спомен плоча погинулим 
борцима-радницима, помоћ угроженим радницима, организовање дружења радника 
(репрезентација) или у друге сврхе према усвојеном плану, а на  основу одлука одбора. 
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Пошто је укинут Фонд солидарности, дио средстава смо предвидјели за помоћ 
радницима у случају смрти, за лијечење најтежих обољења радника и чланова њихове 
породице, као и у неким другим хитним случајевима када је неопходна помоћ 
Синдиката. За ове намјене смо резервисали 10.000,00 КМ што представља само кап у 
мору за око 850 чланова нашег Синдиката, те смо одлучили да покушамо поново 
формирати Фонд солидарности који ће се, као и у другим дијеливима електропривреде,  
финансирати из чланарине.  

За организацију Дринске електријаде смо предвидјели 15.000,00 КМ, што смо и 
испоштовали, али смо за радничке спортске сусрете у Теслићу потрошили више од 
предвиђених 2.000,00 КМ. За нагаде такмичарима који освоје неко од прва три мјеста 
смо предвидјели и новчане награде у износу од 1.500,00 КМ, а исти износ је планирала 
исплатити и Управа. 

Према ранијем договору са Управом предузећа предвидјели смо и 
реконструкцију објекта за рекреацију на Игриштима у износу од 30.000,00 КМ, то је у 
ствари новац који би се добио продајом отпадног материјала (20 %) и возила (100 %). 
Само уколико ова продаја буде реализована у току године издвојиће се и новац за 
реконструкцију објекта, јер од осталих прихода је немогуће извршити реконструкцију 
објекта. Пошто је Управа овај објекат ставила на располагање Синдикату, када се објекат 
приведе намјени, служио би за одмор нашим радницима као и за размјену лежајева са 
другим синдикалним организацијама којим је та локација атрактивна и занимљива за 
одмор (Електровојодина, Електроктајина, ЕПС турс, ...). 

Из редовних прихода смо предвидјели и новац за одржавање објеката за одмор 
и рекреацију радника у Амајлијама и на Игриштима у износу од 5.000,00 КМ. Овај износ 
одавно премашен јер су у току ове године извођени завршни радови и набављен 
намјештај за објекат у Амајлијама, док се на Игриштима трошкови драстично повећавају 
у току зимских мјесеци. 

Поред наведених трошкова 
планирана је и помоћ од 4.000,00 
КМ Активу ДДК, који сада броји 170 
чланова, помоћ при одласку 
радника на екскурзије у износу од 
4.000,00 КМ, трошкови 
репрезентације 4.000,00 КМ, затим 
трошкови канцеларијског 
материјала, банкарских провизија, 
трошкови књиговодствених и 
осталих услуга, те остали трошкови. 

Из плана је очигледно да 
постоји континуитет у раду овог 
Синдикалног одбора у односу на 
предходни, јер су настављене 
готово све активности које смо 
раније покренули, али у много 
скромнијем обиму јер смо значајно 

ограничени новчаним средствима. Морали смо одмах на почетку мандата усвојити 
Финансијски план, којим смо увели много рестрикција и ригорозну контролу трошења 
средстава, да би одржали финансијску стабилност и сачували у резерви средства која 
смо наслиједили од претходног одбора. 

Бранислав Секулић,  
предсједник Синдикалне организације 
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ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА “ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНЕ” 

Резањем славског колача, руководство и запослени у ЗЕДП “Електро-Бијељина”, 
2. августа су обиљежили Светог Пророка Илију као своју славу и на тај начин наставили 

традицију ове светковине. Осим 
запослених и кума славе Проф. др 
Синише Максимовића, свечаном 
чину су присуствовали и 
представник државног капитала у 
“Електро-Бијељини” Петар Ђокић 
и савјетник премијера Републике 
Српске Мирослав Миловановић. У 
слављеничкој атмосфери, 
дирекрот ЗЕДП “Електро-
Бијељина” Златан Лазаревић је 
указао на полугодишње резултате 
и успјех који су запослени 
постигли: 
Са радошћу могу да кажем, да у 
овом тренутку имамо разлога за 
славље, јер смо у првих шест 
мјесеци 2013.године постигли 

значајне резултате, посебно у погледу смањења дистрибутивних губитака. 
Наиме, наши дистрибутивни губици у првом полугодишту ове године износе 8,33 

одсто, што је тренутно најбољи резултат у систему Електропривреде Републике Српске. 
Највеће заслуге за то има откривање нелегалне потрошње и треба рећи да смо у 
периоду јануар-јун, имали 259 откривених случајева неовлаштене потрошње 
електричпне енергије, при чему је обрачунато 5,6 милиона киловат часова и 
фактурисано око 875 хиљада 
марака. Овај резултат нас 
храбри да можемо спречити 
неовлаштену потрошњу, али и 
обавезује да максималним 
ангажовањем и у другим 
областима, допринесемо јачању 
нашег предузећа. Због тога сам 
посебно захвалан нашим 
радницима на терену, јер су 
показали висок степен 
одговорности и савјесним 
радом помогли да се дође до 
оваквих резултата.  

Такође, битно је 
напоменути да смо недавно 
завршили реконструкцију 
једанаест чворних ТС 35/10 kV и 
да са исто толико новоизграђених,  у овом моменту имамо укупно 22 трафо-станице, 
истакао је директор Лазаревић и додао да се у току септембра очекује пуштање у рад 
још једне новосаграђене ТС у Цапардама у општини Осмаци, као и да је потписан уговор 
о реконструкцији још четири трафо-станице 35/10 kV, што ће омогућити да “Електро-
Бијељина” спремна уђе у SCADA систем. 
Текст припремио: Слободан Ђаламић, потпарол у ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а. 
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 ИЗ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА... 

Пуштена у рад трафо станица у Цапардама 
Потрошачи на подручју општине Осмаци, као и дијелова општина Зворник и 

Шековићи, однедавно ће имати квалитетније напајање електро мреже. Наиме, у 
четвртак, 17. октобра ове године, свечано је у рад пуштена нова 35/10 kV ТС Цапарде, 
чиме је “Електро-Бијељина” крупним корацима кренула ка имплементацији SCADA 
система. Свечаности у Цапардама, поред осталих, присуствовала је и генерална 
директорка Електропривреде Републике Српске Бранислава Милекић, која је ТС Цапарде 
пустила у рад. 

У претходномн периоду, “Електро-Бијељина” је уложила огроман напор и 
значајна средства у изградњу и реконструкцију електродистрибутивне мреже, како би 
својим потошачима обезбједила квалитетно и континуирано снабдјевање електричном 
енергијом. Примјер за то је и данашње пуштање у рад ТС у Цапардама, која је замјенила 
импровизовано и у рату изграђено привремено рјешење, што ће потрошачима на 
подручју ових општина, обезбједити знатно већи квалитет у испоруци електричне 
енергије. Снага трафостанице је четири мегавата, што по капацитету превазилази 
тренутне потребе потрошача које напаја и у будућем периоду омогућава капацитет за 
прикључак нових потрошача. У склопу новоизграђене трафостанице, реализован је 35 
киловолтни далековод у дужини од 1730 метара. Вриједност завршеног пројекта је 989 
610 КМ, за који у цјелости кориштена кредитна средства Европске инвестиционе банке 
кроз пројекат “Power 4”. Такође, “Електро-Бијељина” је поред ових, уложила и 
додатних300 000 марака властитих средстава за обезбјеђење локације и изградњу 10 kV 
расплета, изјавила је директорка Бранислава Милекић. 

Директор “Електро-Бијељине” Златан Лазаревић, истакао је значај 
новоизграђене трафостанице у Цапардама и подсјетио на капиталне пројекте који су 
недавно завршени. 

- Велико је задовољство након пуштања ТС у Цапардама у рад, а треба рећи, 
да је то дио пројекта осавремењавања мреже и користим ову прилику, да подсјетим, 
да је у претходном периоду изграђена ТС “Бијељина 4” која је коштала 1 320 000 км, а 
завршена је и реконструкција 11 постојећих 35/10 kV трафостаница у укупној 
вриједности од 5 063 000 КМ. У току је реконструкција још четири трафостанице, за 
које су обезбјеђена кредитна средства у износу од 2,2 милиона марака. Поред двије 
новоизграђене и петнаест реконструисаних трафостаница, за које су кориштена 
кредитна средства у укупном износу од 9 604 000 КМ, ми смо из властитих и 
донаторских средстава изградили још пет нових трафостаница и реконструисали 
четири постојеће. ЗЕДП “Електро-Бијељина” се може похвалити чињеницом да од 
укупно двадесетшест 35 киловолтних постројења, од чега су двадесетчетири ТС 35/10 
kV и два разводна постројења на мини хидроелектранама, има у потпуности рјешено 
питање 35 kV мреже. Сви наведени објекти су опремљени савременом прекидачком и 
расклопном опремом, најновијим заштитама и мини SCADA системима, рекао је 
Златан Лазаревић, директор ЗЕДП “Електро-Бијељина”. 
Слободан Ђаламић, потпарол ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
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 ИЗ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА... 

Капиталне инвестиције на мрежи у РЈ Зворник 
Радна јединица « Електродистибуција  Зворник «, са око 21500 купаца и обиму 
дистрибуције електричне енергије, друга је по величини у оквиру ЗЕДП « Електро-
Бијељина « а.д. и континуираним радом на осавремењавању услова пословања, 
нарочито у погледу реконструкције и изградње нових објеката, чине се крупни помаци у 
погледу што квалитетнијег напајања електричном енергијом  крајњих потрошача на 
подручју општина Зворник и Осмаци. На подручју « Електродистрибуције  Зворник «, чак 
двадесет хиљада потрошача су  домаћинства, док је око 1500 купаца из категорије 
установа и привреде, тако да се 87 одсто електричне енергије реализује на ниском 
напону, а остатак на средњем, што довољно говори о неповољној структури потрошача и 
нешто већим губицима. Овим подацима треба додати и проблем Фабрике глинице « 
Бирач «, која је потрошач на 110 kV напону и њихова велика дуговања за утрошену 
електричну енергију, што значајно утиче на крајњи ефекат пословања нашег 
дистрибутивног система. Захваљујући напорима запослених, како менаџмента Зависног 
предузећа, тако и руководства Радне јединице и радника на терену, учињени су значајни 
помаци у погледу модернизације мреже и континуитета у дистрибуцији до потрошача. 

- У посљедњих неколико година 
активно смо радили на 
реконструкцији мреже, а уз 
кредитна средства Европске банке за 
обнову и развој и Европске 
инвестиционе банке, успјели смо да 
санирамо ниско-напонску мрежу на 
60 трафо подручја, урадили смо 
преко стотину километара мреже 
самоносивим кабловским снопом, 
што је допринело да се смање 
губици на мрежи. Такође, кроз план 
инвестиција у прошлој години је 
доста урађено на санирању осам ТС 
10 / 04 kV, затим смо изградили 
седам стубних трафо-станица, а било 
је потребно изградити и 2,7 

километара нових прикључних 10 kV далековода, те санирати постојеће водове на 
далеководима Дрињача, Козлук и Каракај, потврдио је Славко Савчић, технички 
руководилац у РЈ « Електродистрибуција « Зворник и најавио реализацију вредних 
пројеката у овој години. 
 -  Захваљујући пројекту « Енергија IV «,завршена је реконструкција ТС 35 / 10 
kV у Зворнику, Козлуку и Каракају, а однедавно је у функцији и нова ТС 35 / 10 kV у 
Цапардама, што ће бити од изузетног значаја за становнике општине Осмаци. 
Поредових, имамо двије модерне трафо-станице 35 / 10 kV у Каменици и Брањеву, 
које су рађене прије десетак година и оне су потпуно спремне за SCADA систем и 
поступак даљинског управљања. Када буду завршене и побројане трафо-станице, уз 
ове двије, све ТС 35 / 10 kV на нашем подручју, биће оспособљене за даљинско 
управљање, што ће бити од изузетног значаја, како за купце, тако и за наше 
ефикасније пословање, истиче Савчић. 

Слободан Ђаламић 
 потпарол ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а. Д.
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ИЗ РАДНИХ ЈЕДИНИЦА...  

Значајна инвестиција у РЈ Братунац 
У циљу што квалитетнијег напајања мреже електричном енергијом и стварања услова за 
имплементацију најновијих стандарда, ЗЕДП “Електро-Бијељина” је на подручју 
Братунца започела реконструкцију 35/10 kV ТС, што ће бити од великог значаја за 
потрошаче са овог подручја. 

- Половином новембра смо започели реконструкцију ТС “Братунац II “ и то је дио 
пројекта модернизације постојећих трафо-станица, што има за циљ да око 3000 
потрошача добије квалитетније снабдијевање и да се што боље припремимо за SCADA 
систем, рекао је Александар Стјепановић, технички руководилац у 
“Електродистрибуцији Братунац”. 

- Поменута трафо-станица се налази у градском дијелу Братунца и захваљујући 
чињеници да је мрежа у граду урађена тако да омогућава вишестрано напајање, 
успјели смо да захватима на мрежи прије реконструкције завршимо комплетну 
техничку припрему и пребацимо напајање на алтернативне водове. У те сврхе смо 
искористили капацитете двије ТС 35/10 kV и то у Сасама и Зеленом Јадру, као и три 
далековода у Факовићима, тако да наши потрошачи нису имали проблема са 
снабдијевањем. Када је ријеч о снази, ова трафо-станица има један трансформатор од 
8 MVA, и један резервни од 4 MVA, затим имамо 8 далековода 10 kV, као и три 35 kV 
далековода. Рок за завршетак реконструције био је три мјесеца, а с обзиром да се 
радови изводе и преко предвиђене динамике, посао ће бити готов до краја године, 
истиче Стјепановић. 

Пројекат реконструкције трафо-станице у Братунцу износи преко 500 хиљада КМ и 
финансиран је властитим средствима “Електро-Бијељине”. 

 
Слободан Ђаламић 

потпарол у ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д.
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СИНДИКАЛНИ КРЕДИТИ 

Нови уговори! 
На петој редовној сједници одржаној дана 23.05.2013. године, Синдикални одбор 

је донио Одлуку да се припреми нова форма типског Уговора, који ће Синдикална 
организација убудуће потписивати са свим правним лицима који продају робу и услуге 
нашим радницима преко Синдиката. Одлучено је да Уговор мора да садржи члан по 
коме се продавци роба и услуга обавезују да на рачун Синдиката уплате 2%  од 
вриједности продате робе (услуге), и то са урачунатим ПДВ-ом. Ова накнада би се 
наплаћивала на име организовања маркетинга, оглашавања понуда на таблама и сајту, 
уговарање простора за излагање робе, прикупљања поруџбина и свих осталих послова 
које обављају чланови нашег Одбора, комисије, благајници, књиговодствени радници, 
секретарице као и други чланови наше организације. 

Зашто смо овако одлучили? 
- У првом реду се ради о материјалној користи за Синдикат, јер мјесечне рате 

кредита за куповину роба и услуга које плаћају наши радници износе од 15– 30 
хиљада марака, 2% од тога је 300-600 КМ/мјесецу, па би на годишњем нивоу 
било реално очекивати приход синдикату од око 5.000,00 КМ. Овим приходом 
би се могао покрити дио трошкова које у овом случају има Синдикат, а ради се о 
трошковима банкарских провизија (~3.800,00 КМ), књиговодствених услуга, 
одржавања сајта, канцеларијског материјала итд. Као потписник уговора 
Синдикална организација је обавезна исплатити остатак дуга у случају смрти 
радника, што би се такође финансирало од овог прихода. 

- На овај начин би се спријечиле све могуће злоупотребе и малверзације 
појединаца из наше организације ради прибављања личне материјалне 
користи, а корист би имала само Синдикална организација, односно њени 
чланови. 

- Уговор би био унифициран што до сада није био случај, него су сви продавци 
нудили своје типове уговора који су најчешће били на штету радника и 
Синдиката. 

- Уговоре би, у име Синдикалне организације, потписивао и њихову евиденцију 
водио само њен предсједник. Раније су то радили сви повјереници па није 
постојала тачна евиденција нити архива свих потписаних уговора, па су нам 
робу продавале и фирме са којим никада нико није склапио уговор. 
Израда Уговора је трајала доста дуго, текст је у више наврата усаглашаван са 

колегама из правне и економске службе, са циљем да би у пракси његова примјена била 
што једноставнија, а радници постављени у што повољнији положај. Поред Уговора 
било је неопходно израдити и образац Сагласности, која је раднику неопходна за 
преузимање робе или услуге, а коју потписује предсједник подружнице, након што му 
радник потпише Изјаву о враћању кредита. 

У мјесецу јулу смо послали обавјештење свим предузећима са којим су некада 
били склопљени Уговори да је Синдикални одбор донио Одлуку да од 01.08.2013. 
године поништи све дотадашње Уговоре о пословној сарадњи, и истовремено им 
понудили склапање нових Уговора. Највећи дио је предузећа је одмах потписао нове 
уговоре и наставио сарадњу са нама, док  само мали дио није хтио да то уради, али су и 
даље наставили да продају робу нашим радницима. Због тога смо до сада пет пута 
објављивали на свим огласним таблама Предузећа и слали благајницима спискове 
предузећа са којим су до тада слкопљени Уговори о пословној сарадњи, па то чинимо и 
шести пут у овом информатору. 
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Бр. угов. Назив продавца Асортиман Мјесто Рата 

01/2013 "Vevel" DOO  Огрев, угаљ Угљевик 8 
02/2013 "Dr Gumiko" ZTR Гуме и вулканизер Бијељина 4 
03/2013 "Garfild" TR i komision  Обућа и одјећа Бијељина 4 
04/2013 "Adidas" TR-KOM  Обућа и одјећа Зворник 3 
05/2013 "Smrčak" DOO  Обућа и одјећа Зворник 3 
06/2013 "LM Komerce" DOO  Обућа и одјећа Шековићи ? 
07/2013 "Sport line" TR Обућа и одјећа Зворник 3 
08/2013 "Sporting-MB" DOO Грађевинaрство Угљевик 12 
09/2013 "Falkon" DOO Електроматеријал Бијељина 3 
10/2013 "Prizma BL" DOO Медиц. апарати Бања Лука 10 
11/2013 "Simpa co.tim" DOO Обућа и одјећа Бања Лука 4 
12/2013 "Tekstil LT" DOO Обућа и одјећа Бијељина 6 
13/2013 IMK "Kula" DOO Обућа и одјећа Градачац 6 
14/2013 "EPSTURS" DOO Туризам Београд 30%+5 
16/2013 "Happy travel" DOO Туризам Бијељина 6 
17/2013 "Agromehanika alati" DOO Алати Бијељина 6 
20/2013 "Bonel" AD Обућа Бања Лука 4 
21/2013 "Peko" DOO Обућа Сарајево   
22/2013 "Stylos" DOO Канц, материјал Бијељина 3 
24/2013 "Planet obuća" DOO Обућа Бијељина 4 
25/2013 "Hepok" DOO Вино Берковићи 12 
26/2013 "Dijana" Одјећа Србац 3-6 
27/2013 "RB"DOO (Armani, Shooter Обућа и одјећа Бијељина 3-6 
29/2013 "Sport Vision" DOO Обућа и одјећа Бијељина 4 
30/2013 "Budućnost" DOO   Д.Трнова 4 
31/2013 "Sakoms" DOO Обућа и одјећа И.Сарајево   
33/2013 "BG elektronik" DOO Бијела техника Бијељина 6 
34/2013 "Planika flex" DOO Обућа Сарајево 4 
37/2013 "M-Optic" DOO Очна оптика Бијељина 3 
39/2013 "Vigor" DOO Одјећа Бијељина 3-6 
40/2013 "N-Sport" DOO Одјећа и обућа Бања Лука 4 
41/2013 "Copitrade" DOO Бијела техника Бијељина 12 
43/2013 "V&S 13" DOO Одјећа И.Сарајево 6 
44/2013 "Sportex" TR Спортска опрема Зворник 3 
45/2013 "Sokolović-Leather" KO Одјећа Високо 12 
46/2013 "Pemi" PO Огрев Зворник 6 
48/2013 "Leder" DOO Храна и обућа Бијељина 3 
49/2013 "Old gold komerc" DOO Зимница Бијељина 6 
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Бр. угов. Назив продавца Асортиман Мјесто Рата 
50/2013 "Mihajlović" DOO Робна кућа Бијељина 4 
51/2013 "Univerzal" AD Аутосервис Бијељина 3 
52/2013 "Tigar-Komerc" DOO Гуме и вулканизер Бијељина 3 
55/2013 "Zoral 3" STR Одјећа и обућа Власеница 3 
56/2013 "Disney" TP Дјечија опрема Бијељина 3 
57/2013 "Galić" ZTR Одјећа Зворник 2-3 
58/2013 "Sava komerc" DOO Гуме и вулканизер Зворник 3 
59/2013 "San" STR    Власеница више 
60/2013 "Liks" TR Спортска опрема Зворник 3 
61/2013 "Liks" broj 2 TR Спортска опрема Братунац 5 
63/2013 " S-Sport" ТР Спортска опрема Власеница 3 
65/2013 "Pneumatik" TZR Гуме и вулканизер Братунац 3 
66/2013 "Dagum" DOO   Зворник 3 
67/2013 "Derma stil" DOO Гуме и вулканизер Братунац 12 
68/2013 "Pi-Press" DOO Књиге Бања Лука 10 
69/2013 "Borobor" TR Обућа   Угљевик 4 
70/2013 "San" TR  Намјештај Угљевик 6-12 
72/2013 "Euro" DOO Ауто-опрема Угљевик 6 
73/2013 "Agro-Đurić" DOO Пољоприв. апотека Угљевик 5 
75/2013 "Total-Trade" DOO Трговачка дјелатн. Добој 4 
76/2013 "Sport star" DOO Одјећа и обућа Братунац   
79/2013 "Optika Bubulj" ZTR Оптика Бијељина 5 
82/2013 "Auto-Centar" DOO Аутодијелови Н. Дворов 3 
85/2013 "Obuća" DOO Обућа Зворник 3 
86/2013 "Scorpion trade" DOO Аутодијелови Бијељина 3 
87/2013 "Semberija-Transport" АD Ауто-школа Бијељина више 
88/2013 "Medisan BN" DOO Одјећа Бијељина 2-16 
89/2013 "Peruzzi" DOO Одјећа Брчко 10 
94/2013 "Infocomp" TR Рачунарска опрема Бијељина 6 
95/2013 "Ina" TR Златарска радња Угљевик 3 
96/2013 "NBM" DOO Одјећа К. Дубица 5 
97/2013 "Kićo" DOO Огрев Бијељина 6 
103/2013 "Intergaj" DOO Гуме и вулканизер Бијељина 4 
106/2013 „Saničani“ AD  Риба Приједор 3 
107/2013 "Medaljon-Promet" DOO  Електроматеријал Бијељина 3 
109/2013 "Visus" PR optika Очна оптика Угљевик 6 
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ЕЛЕКТРИЈАДА 2013 

Дружење и радост, побједници игара 

Да су познанаства и пријатељства стечена послу велика вриједност, потврђено је 
и ове године приликом одржавања “Дринске електријаде” у Бајиној Башти и Сусрета 
радника Електропривреде у Бањи Врућици. Наиме, првог јунског дана ове године, у 
Бајиној Башти је одржана XXVVII “Дринска електријада” и том приликом се окупило око 
650 такмичара у стандардним дисциплинама, као и велики број гостију и пријатеља 
радника “Електро-Бијељине”. Домаћин игара “Електродистрибуција Бајина Башта” и 
организатор “Електро-Бијељина”, у потпуности су положили испит и ове радничке игре 
су оправдале очекивања свих присутних. 
- Велико је задовољство видјети оволики број такмичара и гостију, јер то је доказ да 
игре имају своју мисију у смислу дружења запослених и склапања нових 
пријатељстава, односно једног начина комуницирања лишеног свакодневних 
пословних задатака и обавеза. Потрудили смо се да услови за такмичаре буду 
адекватни, као и забава за госте, тако да у потпуности могу да изразим своје 
позитивне емоције овим играма, рекао је Бранислав Секулић, предсједник Синдикалне 
организације “Електро-Бијељине”.

 
Спортски полигони у Бајиној Башти били су пуни такмичара који су се у фер 

такмичењу надметали за ласкаве титуле побједника у конкретним дисциплинама. У 
електричарској дисциплини, побједник је екипа “Електродистрибуције Лозница”, испред 
дистрибуција из Зворника и Угљевика, док је у малом фудбалу Бајина Башта у финалу 
побједила комшије из Лознице, а треће мјесто је припало екипи Дирекције “Електро-
Бијељине”. Одбојкашице “Електродистрибуције Угљевик” биле су најбоље у својој 
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конкуренцији, док су у одбојкаши из Бајине Баште били неприкосновени у својој 
категорији. У стоном тенису у обе конкуренције, побједници су били такмичари из 
Бајине Баште, као и у шаху, док су у надвлачењу конопца ласкаву титулу понели 
такмичари “Електродистрибуције Бијељина”. У трци на 400 метара, побједила је Нада 
Ступар из Власенице, док је у пикаду најбоља била екипа из Угљевика. 

Сличан жар борбе радника 
Електропривреде, виђен је и у Бањи Врућици од 
21. до 23. јуна на Сусрету радника ЕРС. На овој 
манифестацији спорта и забаве, учешће је узело 
11 екипа, а игре радника је отворила Бранислава 
Милекић, генерални директор Електропривреде 
РС. - Запослени у нашем холдингу дају 
немјерљив допринос у унапређењу пословања 
и вјерујем да ћете ту озбиљност и елан 
пренијети и на спортски терен, те вам желим 
пуно успјеха на свим пољима, истакла је 
Милекићева, отварајући 15. Сусрете радника 
ЕРС. 

Током три такмичарска дана, на 
спортским теренима у Бањи Врућици, виђено је 
много атрактивних потеза и занимљивих 
ситуација, што је допринело да учесници игара 
буду на висини задатка. Свеукупни побједник је 
екипа “Електрокрајине”, испред РиТЕ Угљевик и 
РиТЕ Гацко. 

Осим спортског надмјетања, значајно је 
истаћи и дружење запослених, посебно због 
чињенице да се на овој манифестацији окупио 
велики број радника из читавог система 
Електропривреде, односно из свих дијелова 
Републике Српске. Овом приликом преносимо 
утиске Радмиле Ђукановић из “Електро-
Бијељине”, која је до сада учествовала на свим 
послијератним радничким играма. 

- Игре су посебан доживљај и сваке године се стекну нова пријатељства,а 
обнове стара.Схватила сам да су ове игре постале и сусрети пријатеља, тако да 
подржавам ову манифестацију,а овом приликом бих се подсјетила и појединих 
колега, који нажалост више нису међу нама, као што су Душко Гуто и Војо Савић, јер 
такви људи и пријатељства су нешто изузетно вриједно. Такође, предлажем да  стари 
радници, који сада нису такмичари, добију статус госта, каже Ђукановићева. 

Све речено је дјелић атмосфере и емоција које су радници Електропривреде РС 
исказали,а без жеље да се умање спортски домети наших колега, посебно бих истакао 
да је највећи побједник дружење и осјећај припадности, што је залог за будућа времена 
и нове активности радника “Електро-Бијељине” и Електропривреде у цјелини. 

Слободан Ђаламић 
потпарол ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
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ТРИ ГОДИНЕ АКТИВА ДДК 
 Актив дбровољних давалаца крви “Електро-Бијељина” ове године прославља 
свој трећи рођендан. Кренули са идејом да на нивоу нашег Предузећа оснујемо 
Друштво добровољних давалаца крви, те на тај начин повежемо све појединце и групе у 
нашој фирми који су до и тада даривали крв. Међутим, због дуге и компликоване 
процедуре за регистрацију друштва, Синдикални одбор је 17.12.2010. године донио 
Одлуку о формирању Актива добровољних давалаца крви, који ће се придружити 
Друштву добровољних давалаца крви “Рудар” из Угљевика. 

Било је веома тешко формирати организацију чији чланови живе на територији 
13 општина у којим послује наше Предузеће. Тек почетком 2013. године смо успјели 
комплетирати спискове давалаца по Синдикалним подружницама, припремити обрасце 
и обезбиједити финансијска средства потрбнa за функционисање Актива. Тада је 
изабран и Одбор актива ДДК који руководи радом Актива, а састоји се од седам чланова, 
по један из сваке Синдикалне подружнице и предсједник актива. 

Одбор Актива ДДК у наредне четири године ће сачињавати: 
1. Секулић Бранислав – предсједник 
2. Видаковић Бранислав – СП Бијељина 
3. Остојић Жељко  – СП Братунац 
4. Савић Младен  – СП Власеница 
5. Суботић Велемир – СП Дирекција 
6. Благојевић Младен  – СП Зворник 
7. Петровић Мијодраг  – СП Угљевик 

У Извршни одбор ДДДК “Рудар” испред нашег Актива је именован Секулић 
Бранислав из Угљевика, док су за чланове Скупштине именовани Видаковић Бранислав 
из Бијељине и Остојић Жељко из Братунца.  

Број чланова нашег Актива се свакодневно повећава, тако да он сада броји  183 
редовна даваоца, и представља највећи и најорганизованији актив у саставу ДДДК 
“Рудар”. Поред давалаца из нашег Предузећа све више је појединаца који желе да нам 
се придруже. Ове године смо остварили контакте са радницима Дома здравља и 
Општине Сребреница, као и Синдикатом Електродистрибуције Брчко који су изразили 
жељу да се придруже нашем Активу. Поред наших радних јединица формирали смо још 
двије категорије за регистрацију давалацa, а то су „ЕД Брчко“ (3 даваоца) и категорију 
„Остали“ (9 давалаца) у коју региструјемо све појединце и групе који желе бити наши 
чланови.  

У наредној табели смо приказали број давалаца крви по нашим Радним 
јединицама (РЈ), проценат давалаца у односу на број радника, као и проценат давалаца у 
РЈ у односу на укупан број давалаца. Из табеле је очигледно да је у РЈ Братунац највећи 
проценат давалаца у односу на број радника. 

РЈ Број радника Број давалаца Даваоци/ 
Радници (%) 

Даваоци РЈ/ 
Укупно (%) 

Бијељина 228 37 16,23 21,64 
Братунац 76 34 44,74 18,88 

Власеница 130 19 14,62 11,11 
Дирекција 180 21 11,67 12,28 

Зворник 148 32 21,62 18,71 
Угљевик 88 28 31,82 16,37 
УКУПНО 850 171 20,12 100,00 

Поред давалаца крви константно се повећава и број донатора, тако је до сада 
Изјаву о донирању 0,5 % плате потписало 119 радника из нашег Предузећа. 
Потписивањем ове изјаве радник постаје донатор Актива. Донаторима и члановима 
њихових породица у случају потребе ће у сваком тренутку бити обезбијеђене довољне 
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количине крви. Добровољни даваоци крви који желе да финансијски помогну развој 
Актива могу бити и његови донатори. 

Радна јединица Братунац, поред тога што процентуално има највећи број 
давалаца крви у односу на број радника, има убједљиво  и највећи број донатора (51), 
који финансијски несебично помажу рад Актива. Код њих су готови сви даваоци крви 
постали и донатори. 

РЈ Број радника Број донатора Донатори/ 
Радници (%) 

Донатори РЈ/ 
Укупно (%) 

Бијељина 228 14 6,14 11,76 
Братунац 76 51 67,11 42,86 

Власеница 130 4 3,08 3,36 
Дирекција 180 2 1,11 1,68 

Зворник 148 26 17,57 21,85 
Угљевик 88 22 25,00 18,49 
УКУПНО 850 119 14,00 100,00 

У овој години наш Актив је организовао три самосталне акције у којим је 
прикупљено 86 боца крви, што у потпуности задовољава потребе наших давалаца и 
донатора, као и чланова њихових породица. Актив је организовао сљедеће самосталне 
акције: 

- 10.05.2013. године, РЈ Бијељина, даровано 39 боца крви, 
- 09.07.2013. године, Сребреница, даровано 21 боца крви, 
- 06.12.2013. године, РЈ Зворник, даровано 26 боца крви, 

 Поред самосталних акција, Актив је учестовао у акцијама које је организовало 
ДДДК „Рудар“, тако да смо само у двије акције у Угљевику даровали 52 боце крви.  Наши 
чланови су даривали крв у више наврата појединачно или у мањим групама, намјенски 
за познате примаоце.  

Упоредо са повећањем броја давалаца и донатора, расте и број потребних 
количина крви, па смо у току ове године евидентирали 18 захтјева за крв у којим су 
потраживане 62 боце крви. У захтјевима, као и у свему осталом, предњачи Радна 
јединица Братунац која је требовала готово половину од наших укупних потреба. 
Потребе за крви по Радним јединицама су приказане у сљедећој табели: 

РЈ Број 
радника 

Број 
захтјева 

Захтјева/ 
Раднику (%) 

Количина 
(Боца) 

Боца/Укупно 
(%) 

Бијељина 228 2 0,88 10 16,13 
Братунац 76 9 11,84 27 43,55 

Власеница 130 1 0,77 2 3,23 
Дирекција 180 1 0,56 2 3,23 

Зворник 148 3 2,03 16 25,81 
Угљевик 88 2 2,27 5 8,06 
УКУПНО 850 18 2,12 62 100,00 

Да би евидентирали потребне количине крви урадили смо образац „Захтјев за 
крв“, у коме су наведени сви подаци који су потребни да би се за некога обезбиједила-
наручила крв у трансфузији. Овом приликом молимо наше даваоце и донаторе да се 
обрате свом члану Одбора актива када им је потребна крв, да би могли евидентирати 
све потребне количине крви у току године.  

 Иако Актив броји више од 180 редовних давалаца крви, у више наврата смо 
тражили помоћ од ДДДК „Рудар“ из Угљевика. У овим случајевима се радило о великим 
количинама крви, или се јавила потреба за ријетким крвним групама. 
 На крају нам остаје само да честитамо трећи рођендан нашем малом Активу, и 
да му пожелимо још више успјеха у наредној години. 
 15.12.2013. године                                                                       Бранислав Секулић 
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ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ... 

Коментар Комисије за одмор и рекреацију 

Комисија за одмор и рекреацију формирана је одлуком Синдикалног одбора 
ЗЕДП Електро-Бијељине. У првобитном саставу, комисију су чинили Милисав Јеркић 
(председник), Стево Јовић (Дирекција), Жељко Михајловић (РЈ Бијељина), Миодраг 
Петровић (РЈ Угљевик), Владан Ерић (РЈ Зворник), Лука Милановић (РЈ Братунац), 
Слободан Градинац (РЈ Власеница). Каснијом одлуком Синдикалног одбора за 
председника комисије именован је Стево Јовић, који ће уједно заступати и Дирекцију 
предузећа.  

По самом формирању Комисија је приступила планирању могућих активности у 
текућој години. Како је са радом почела у јуну, први задатак који се нашао пред 
Комисијом био је организација Рафтинга на Тари. Рафтинг је успјешно оргаизован 06-
07.07.2013. године, а учешће је узело двадесет колегиница и колега. Све је прошло у 
најбољем реду и пријатној атмосфери, а учесници су били одушевљени виђеним, те 
најавили своје учешће и следеће године. 

 
 

Комисија је током љета активно радила на организацији љетовања за раднике 
ЗЕДП „Електро-Бијељине“ а.д. Бијељине. Приступило се потписивању Уговора са ЕПС 
Турсом, који је омогућио ниже цјене, уз могућност плаћања на рате. Велики број 
радника ЗЕДП „Електро-Бијељине“ а.д. Бијељине у организацији Комисије за домор и 
рекреацију уточиште од љетних врућина нашла је у одмаралишту ЕПС Турса у Будви. 

Следећи задатак који се нашао у плану рада Комисије био је организација 
одласка на Сабор трубе у Гучу. Анкетом је утврђено да постоји одређен број 
заинтересованих, те смо приступили обезбеђењу превоза и организацији самог одласка. 
Након истека рока за пријављивање заинтересованих учесника за одлазак на Гучу, 
пријавило се само једанаест. Како се превоз није исплатио због малог броја 
пријављених, одустало се од организације одласка на Гучу. 

Комисија је у свом даљем раду приступила планирању јесење екскурзије. План 
је обухватао неку од домаћих, уједно и ближих дестинација, које би својом понудом али 
и приступачном цјеном привукао већи број учесника, а тиме и омогућио дружење 
колектива у пријатном амбијенту. У неформалним разговорима са колегама, утврдили 
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смо да су жељене дестинације већине: Палић, Перућац, Опленац и Ђердап. Након 
анкетирања запослених, већина се изјаснила да је најпожељнија дестинација Палић. 

Након уважавања мишљења 
већине запослених, а 
заинтересованих за екскурзију, 
Комисија је приступила 
организацији исте. Међутим, како то 
код нас често бива они који највише 
траже и предлажу, никад се не 
пријаве. Како се по избацивању 
понуде пријавио мали број 
заинтересованих, одустало се од 
одласка, међутим, у последњем часу 
за јесењу екскурзију пристигла је 
понуда за Златибор. 

Иста је разрађена, 
презентована радницима, те је до 
реализације и дошло 09. -
10.11.2013. године. На Златиборску 
екскурзију, која је у програму обухватала и посјету Соко Граду, Дрвенграду, Вишеграду и 
Андрићграду, пријавило се петнаест радника, који су се и показали као људи који су у 
сваком моменту расположени за дружење и колегијалност. 

Што се тиче сегмента рада Комисије који се односи на спортске активности и 
рекреацију можемо истаћи да имамо већ неколико понуда фитнес центара ( теретана и 
спортских центара, које су веома повољне за наше раднике. Цјенимо да ће овај сегмент 
бити веома интересантан за запослене посебно у наредном зимском периоду. 

Све планове и само спровођење активности Комисија кординира и износи на 
Синдикални одбор Електро-Бијељине, и тражи сагласност истог. 

 

Рафтинг Таром 
Комисија за одмор и рекреацију међу првим задацима имала је организацију 

рафтинга на Тари од 06. до 07. јула 2013. године. Организација је прошла веома 
успјешно, те је учешће узело 20 колегиница и колега. 

Провод је био на нивоу, и што се 
тиче самог спуста али и хране, што се види 
из приложених фотографија. 

Сви учесници су одушевљени 
виђеним и најављују своје учешће и 
следеће године. Наша искуства потврђују 
незабораван провод, тако да ћемо се 2014 
године потрудити да буде још боље, ако је 
уопште могуће боље. 

 
 

                                          
Комисија за одмор и рекреацију                                           

                                                   Стево Јовић 
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КOНСТРУКТИВНЕ КРИТИКЕ 

 

На адресу Синдикалне организације, 
прије пар мјесеци, је стигао један допис од групе 
колегиница из Синдикалне подружнице 
Дирекција, који у цјелости објављујемо (на 
следећој страни). 

Као што видите у допису је наведен низ 
критика на рачун Синдикалне организације у 
вези потписивања нових Уговора. Када смо 
провјерили наведене критике, испоставило се да 
су то највећим дијелом основане и 
конструктивне критике.  
 Наиме, списак фирми са којим су 
потписани нови Уговори никада није објављен 
на огласној табли Дирекције, иако смо их до 
тада слали у три наврата. На табли није било ни 
обавјешења да су од 01.08.2013. године 
раскинути сви до тада потписани уговори, те да 

су фирмама са којим смо до тада сарaђивали послата обавјештења о раскиду уговора и 
понуђени нови Уговори на потпис. 
 Због планиране реконструкције сајта ови спискови нису објављивани на сајту, 
тако да је наше чланство у Дирекцији било у потпуној информативној блокади. 
 Када смо сазнали за ове недостатке, покушали смо да их отклонимо у што краћем 
року. Одмах смо објавили, по четврти пут, проширени списак фирми са којим смо до 
тада склопили нове уговоре. Убрзали смо радове на реконструкцији сајта, па ћемо 
ускоро ове спискове објавити и на сајту, заједно са понудама. 
 У тексту „Нови Уговори“ који објављујемо у овом броју Информатора, покушали 
смо детаљно да објаснимо разлоге због којих смо поништили старе и кренули у обиман 
посао потписивања нових уговора.  
 Овом приликом се извињавамо колегиницама, јер због повећаног обима посла 
нисмо успјели раније да им одговоримо на допис. Такође, желимо да им се захвалимо 
на. 
конструктивним критикама, те да позовемо све чланове синдиката да нам се обрате и 
изнесу своје ставове, приједлоге, размишљања, критике или похвале. Чланови нам се 
могу обратити усмено, телефоном, дописима, питањима преко сајта или информатора.  
 На овакав начин ћемо сигурно побољшати рад наше Синдикалне организације, и 
у ходу отклонити низ недостатaтака који се јављају. Треба да имамо на уму да нико није 
савршен, јер ко ради тај и гријеши. 
   

                                                                                      Бранислав Секулић 
Предсједник СО
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ХУМОР 
 

 
Виц 
Била два мрава. Пошто су били 
гладни, одлуче да ухвате слона 
и да га поједу. Један оде да 
наложи ватру, а други оде да га 
ухвати.  
Док је овај ложио, други се 
врати без плијена. Овај га 
одмах упита: 
-Што га ниси уловио? 
-Побjегао ми је - одговори 
други. 
-Лажеш, сам си га појео! 
 
 
Исповијест 
Испраћам брата, и на 
аеродрому на разгласу чујем 

"Последњи позив за лет за Париз, улаз А четири", а баба мртва ладна, сједи, пије кафу, и 
после пет минута каже: "Је ли, Милице, за кога рекоше последњи поздрав?" 

Прочитајте још на ispovesti.com 

 

Афоризам 

Не би мушкарци толико варали 
своје жене 
да жене из других бракова нису 
толико предусретљиве. 
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