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     У смислу члана 16.20 и 16.21 стандарда управљања акционарским друштвима(Сл.гл.РС 

бр.117/11) и члана 44. тачка 19. Статута ЗП“Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, 

Надзорни одбор подноси Скупштини акционара МХ „ЕРС“ МП ад Требиње 

ЗП“Хидроелектране на Дрини“ ад Вишеград 

 

                                                                    И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 

                                   о раду Надзорног одбора за пословну 2015.год 
 

 

 Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП ад Требиње ЗП“Хидроелектране на Дрини“ ад Вишеград  

именован је 28.12.2012.године  у саставу  : 

 

 -Испред Матичног предузећа и Фонда за ресттитуцију РС: 

  1. Мр Велибор Шиповац, 

  2. Мр  Далибор Муратовић,замјеник пред.НО и 

  3. Ранко Васић, дипл.инг. елект., предсједник НО; 

 

    -Испред пензијског резервног фонда РС: 

      4. Родољуб Радић; 

 

  -Испред мањинских акционара:  

     5. Драган Кајкут 

 

У току 2015.год. Надзорни одбор је одржао 9 сједница, од тога  2 телефонске. Од најважнијих 

одлука и закључака издвајамо : 

 

- Доношење одлука о јавним набавкама у складу са Законом и Правилником о јавнм 

набавкама и Планом јавних набавки за 2015.годину; 

- Одлука о усвајању Извјештаја о попису на дан 31.12.2014.године; 

- Одлука о усвајањи Извјештаја о  стању заштите на раду; 

- Упознавање са Извјештајем о раду Одјељења Интерне ревизије; 

- Доношење одлуке о инвестицији извођења радова на консолидацији терена испод 

Бране ХЕ; 

       -    утврдђивање плана пословања за 2016.  и за 2016-2018; 

       -    утврђивање плана набавки за 2015. годину; 

       - разматрање Извјештаја независног ревизора“Делоитте“ о ревизији финансијског     

извјештаја за 2015. годину; 

       -    Одлука о утврђивању приједлога финансијског плана за 2015. годину; 

       -     Одлука о утврђивању плана пословања за 2015. годину; 

       -     Одлука о утврђивању Акционог плана о отклањању уочених недостатака и препорука  

       независног ревизора; 

- Извјештај о пословању за период јануар-јуни 2015.године; 

- Упознавање са Извјештајем о раду Одјељења за ревизију; 

- Упознавање са Извјештајем о Интерној ревизији потраживања; 

- Извјештај о реализацији препорука по извјештајима ОИР; 
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- Разматрање извјештаја о пословању за 2015.годину; 

- Давање сагласности на приједлог Правилника о условима и начину и провођењу 

поступка директног споразума за за јавну набавку роба ,услуга и радова; 

- Упознавање са извјештајем о Интерној ревизији благајничког пословања; 

- Усвајање Извјештаја о набавкама на извођењу радова чији процес уговарања је 

окончан; 

- Одлука о распореду нето добити остварене у 2014. години; 

- Одлука о прихватању информација о досадашњим и приједлогу даљих активности на 

реализацији Пројекта изградње ХЕ Бук Бијела на ријеци Дрина, општина Фоча. 

 

Друштво је у пословној 2015.години исказало губитак у пословању  у износу од 5.691.578,00 

КМ. Приход је био 31.868.374,00 КМ, расход 36.821.558,00 КМ, из чега  произилази да је нето 

губитак 5.691.578,00 КМ. Из горе наведеног је настала обавеза Надзорног одбора о сазивању 

ванредне Скупштине акционара  ради упознавања са резултатима пословања, што је и 

учињено 22.04.2016. године. Уз Извјештај о пословању Надзорни одбор је Скупштини 

акционара упутио и писмено образложење губитка пословања у 2015.години. 

Управа друштва и Надзорни одбор су сагледали односе и кретања битних показатеља 

пословања и оцјенили да ни у ком случају узроци негативног пословања не леже у 

слабостима унутар предузећа, односно одговорности запослених и Управе, обзиром да је 

током године остварена максимална погонска спремност. Ради се о сљедећим 

параметрима: 

  - нетипично кретање хидрологије, посебно у мјесецу децембру; 

 - додатно издвајање по основу дуплог повећања накнаде за кориштење природних 

ресурса-4,41 мил.  

 - најнижа цијена за домаче потрошаче, 1,43  pf/kWh; 

- смањење извоза  у односу на основни план за 2015.годину (63% производње, директни и 

извоз 26% и прекопланска производња за домаћи конзум 11 %), 

- исправка вриједности потраживања од Бобар банке-564.238,00 КМ и Банке Српске- 3. 

287.119,00 КМ 

- недовољна наплата потраживања  од  МХ“ЕРС“Матично предузеће ад Требињe за 

испоручену ел.енергију. 

 

Ово образложење СА је подржала. 

 

  Сарадња Надзорог одбора са Управом Предузећа је била успјешна и коректна.  Сједнице 

Надзорног одбора су припремане квалитетно, са материјалима, извјештајима, предлозима, 

такође коректно урађеним. На сваку примједбу, сугестију, питање или захтјев Надзорог 

одбора, правовремено су стизали  одговори ,објашњења или образложења.Сарадња се 

одвијала кроз разматрање свих питања   везаних за пословање Друштва. Управа је 

обезбјеђивала НО редовне ,благовремене и поуздане информације о догађајима који би 

могли значајно утицати на тренутну или будућу  успјешност пословања Друштва. Између 

Надзорог одбора и Управе постоји континуирани контакт уз уважавање повјерљивости 

размјењених информација. 

 

              Контакти  Управе и предсједника НО су обавезни.Огледају се кроз присуство 

предсједника НО на сједницама Управе, углавном онда када се радило о значајним 
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догађајима у Друштву, консултовања око сазивања сједница НО или СА, консултације 

поводом пословне стратегије, развоја и управљања ризицима у Друштву. 

                      Сарадња са Одбором за ревизију је била на високом нивоу, огледала  се кроз  њихово 

претходно разматрање и давање препорука и мишљења за већину материјала  која су 

предмет сједница НО. 

                     Разматрања на сједницама НО, уз претходну стручну обраду од стране Одјељења 

интерне ревизије. 

      У извјештајном периоду НО је упознат са Извјештајем о раду за 2014.годину,као и са 

годишњом студијом ризика и планом рада интерне ревизије за 2015.годину, такође и са 

свим ревизорским извјештајима. 

 

    Сарадња НО са независним ревизором“Deloitte“ огледала се кроз разматрање 

Извјештаја  о ревизији финансијских извјештаја. НО је прихватио Извјештај за пословну 

2014.годину, јер није било посебних примједби. Као и ранијих година ревизор је скренуо 

исказао скретање пажње, између осталог и на потраживања Друштва од Матичног 

предузећа за испоручену ел.енергију. По свим скретањима пажње и напоменама 

надлежни органи Друштва су поступили. 

 

           У свом дјеловању  као члан НО, предсједник НО је присуствовао свим сједницама ОР  

и сједницама СА. 

 

        

                                                                                                              Предсједник Надзорног одбора, 

 

                                                                                                                Ранко Васић, дипл.инг.ел.,с.р. 

 


