
 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

 

Приједлог 

Извјештаја! 

Број:ОР-06-01/16 

 

  

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                    Издање број :03 

 

 

 

У складу са чланом 323. Закона о привредним друштвима ( Сл. Гласник РС бр: 127/08 и 58/09 

) и члана 54. став 1 и 2 Закона  о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима ( 

Сл. Гласник РС бр:100/11), чланом 9. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним 

предузећима ( Сл. Гласник РС бр:78/11 ), и у складу са рачуноводственим прописима 

Републике Српске,  Одбор за ревизију подноси Скупштини акционара ЗП “ Хидроелектране 

на Дрини”, а.д. Вишеград 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
О раду Одбора за ревизију  ЗП “ Хидроелектране на Дрини, а.д. за пословну 2015.годину. 

 

Одлуком скупштене акционара одржане  29.06.2012, именован је Одбор за ревизију у 

саставу:  

 Његош Танасковић, дипл.ецц 

 Радомир Табаковић, дипл,ецц 

 Обрад Окиљевић, дипл. ецц 

До именовања чланова Одбора за ревизију у горе наведеном саставу, функцију вршилаца 

дужности привремених чланова Одбора зе ревизију у периоду од 17.02 до 29.06.2012.године 

обављали су: 

 Његош Танасковић, дипл.ецц 

 Радомир Табаковић, дипл,ецц 

 Цвијета Јосиповић, дипл.ецц 

Функцију члана одбора за ревизију врши и директор Одјељења интерне ревизије, без 

права гласа. 

Своју функцију у овом акционарском друштву Одбор за ревизију остварује у складу 

са Статутом друштва, Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима. 

Надлежности Одбора утврђене су Законом, Статутом друштва и Пословником о раду 

Одбора и исти је овлаштен и одговоран да: 

 Именује вањског ревизора 

 Именује директора Одјељења интрерне ревизије 

 Разматра годишњу студију ризика и план ревизије 

 Осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом 

ревизије 

 Осигура да интерне контроле Предузећа буду адекватне и да функционишу како је 

предвиђено. 

 Разматра извјештаје одјељења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима. 

 Извјештава надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији. 

 Извјештава скупштину јавног предузећа о рачуноводству, извјештајима и 

финансијском пословању. 

 Изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја скупштина 

 Извјештава о усклађености пословања јавног предузећа са законским и другим 

прописима 

 Доноси пословник о свом раду 

 

Одбор за ревизију  обављао је дужности  од дана именовања од стране Скупштине  

друштва у складу са Законом и Статутом, а извјештај Скупштини акционара односи се на 
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рад Одбора за ревизију, на оцјену пословне 2015.године у цјелини те са освртом на 

пословну 2016.години до дана подношења извјештаја. 

Извршавајући своје дужности у току 2015.године Одбор за ревизију одржао је 7 сједница,  

на којима је поред обавезног разматрања записника са предходних сједница разматрао 

укупно 44 тачака дневног реда. У току рада дато је 23 препорука, донесно 11 одлука, док су 

се остале тачке дневног реда односиле на упознавање Одбора о реализованим набавкама 

као и о реализованим препорукама по извјештајима Одјељења за интерну ревизију. 

 

Навешћемо најважније активности у раду Одбора током 2015. године: 

 

1. Разматрање и давање препоруке за усвајање Извјештаја Централне пописне 

комисије о редовном и потпуном попису средстава, потраживања и обавеза 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград, на дан 31.12.2014. године; 
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одјељења интерне ревизије Мјешовитог 

Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 

2014. годину; 
3. Разматрање и усвајање Годишње студије ризика и Плана рада Интерне ревизије 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград за 2015. годину; 
4. Разматрање и давање препоруке за усвајање Извјештаја о стању заштите на раду и 

противпожарне заштите за 2014. годину са Планом и програмом мјера заштите на 

раду и противпожарне заштите за 2015. годину  Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград; 
5. Упознавање са Извјештајима о набавкама и извођењу радова чији је процес 

уговарања окончан у интервалима 01.12. – 15.12., 16.12.- 31.12.2014. године, 01.01. – 

15.01. и 16.01. – 31.01.2015. године; 
6. Разматрање и давање препоруке за утврђивање приједлога Плана пословања 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград  за 2015. годину; 
7. Разматрање и давање препоруке за утврђивање приједлога Плана пословања 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград за 2015. – 2017. годину; 
8. Разматрање и давање препоруке за усвајање Плана јавних набавки Мјешовитог 

Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 

2015. годину; 
9. Разматрање и усвајање Извјештаја о интерној ревизији годишњег пописа средстава, 

потраживања и обавеза на дан 31.12.2014. године у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград; 
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о интерној ревизији обавеза на дан 31.12.2014. 

године у Мјешовитом Холдингу „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на 

Дрини“ а.д. Вишеград; 
11. Упознавање са Извјештајима о набавкама и извођењу радова чији је процес 

уговарања окончан у интервалима: 01.02.-15.02., 16.02.-28.02., 01.03.-15.03. и 15.03.-

31.03.2015. године; 
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12. Разматрање и давање Препоруке за прихватање Извјештаја Независног ревизора 

„Deloitte“ о ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград  за 2014. годину; 
13. Разматрање и давање Препоруке за утврђивање приједлога Финансијских извјештаја 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград за 2014. годину; 
14. Разматрање и давање Препоруке за утврђивање приједлога Извјештаја о пословању 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград за 2014. годину; 
15. Разматрање и давање Препоруке за утврђивање приједлога Акционог плана за 

отклањање уочених недостатака  и реализацију препорука  Независног ревизора 

„Deloitte“ по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2014. годину; 
16. Разматрање и давање Препоруке за усвајање Финансијских извјештаја Мјешовитог 

Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 

период I – VI 2015. године; 
17. Разматрање и давање Препоруке за усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог 

Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 

период I – VI 2015. године; 
18. Разматрање и давање Препоруке у вези са утврђивањем приједлога расподјеле нето 

добити  Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 

а.д. Вишеград остварене у пословној 2014. години; 
19. Утврђивање приједлога Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2014. годину; 
20. Разматрање и усвајање Извјештаја о интерној ревизији закључених уговора за период 

01.07. – 31.12.2014. године; 
21. Разматрање приједлога и давање Препоруке о искњижењу основног средства - 

Ланчаница у Сетихову; 
22. Упознавање и доношење Препоруке за усвајање Извјештаја о реализoваним 

набавкама за период 01.07. – 31.12.2014. године, са освртом на укупне јавне набавке 

за период 01.01. - 31.12.2014. године; 
23. Разматрање и усвајање Извјештаја о интерној ревизији јавних набавки за период 01.07. 

– 31.12.2014. године, са освртом на укупно остварене јавне набавке у 2014. години; 
24. Упознавање са Извјештајем о реализованим набавкама и извођењу радова чији је 

процес уговарања окончан у интервалима: 01.04. - 15.04., 16.04. - 30.04., 01.05. - 15.05., 

16.05. - 31.05., 01.06. - 15.06., 16.06. - 30.06. и 01.07. - 15.07.2015. године;  
25. Разматрање и доношење Препоруке за усвајање Одлуке о расподјели средстава 

издвојених у фонд за донације из нето добити МХ „ЕРС“МП ад Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ад Вишеград у пословној 2014.години; 

26. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о интерној ревизији 

потраживања на дан 30.06.2015.године; 

27. Упознавање са Реализацијом препорука по извјештајима ОИР за период 01.01.-

30.06.2015. године; 

28. Упознавање и доношење препоруке за усвајање Извјештаја о реализованим јавним 

набавкама за период 01.01.- 30.06.2015. године; 
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29. Упознавање и доношење препоруке за усвајање Извјештаја о набавкама и извођењу 

радова чији је процес уговорања окончан у интервалима 16.-31.07.; 01.-15.08.; 16.-31.08; 

01.09-15.09.2015.године; 

30. Упознавање са Извјештајем о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период I-IX 2015. године; 

 

31. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању  Извјештаја о интерној ревизији 

благајничког пословања за период 01.01.- 30.06.2015. године; 

32. Упознавање и доношење препоруке на Приједлог Правилника о условима и начину 

провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба, услуга и радова МХ 

“ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП “Хидорелектране на Дрини“а.д. Вишеград; 

33. Упознавање и доношење препоруке за усвајање Извјештаја о набавкама и извођењу 

радова чији је процес уговорања окончан у интервалима 16.-30.09.; 01.-15.10.; 16.-

31.10.2015. године; 

34. Разматрање и доношење Препоруке за усвајање Ребалaнса Плана јавних набавки 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград за 2015. годину; 

35. Разматрање и доношење Препоруке за усвајање Привременог Плана јавних набавки 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград за 2016. годину; 

 

36. Разматрање и усвајање Извјештаја о интерној ревизији финансијских извјештаја за 

период 01.01.- 30.06.2015. године; 

 

37. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Препорука по извјештајимa ОИР за 

период 01.07.- 15.12.2015. године; 

 

38. Разматрање и доношење Препоруке за усвајање Извјештаја о набавкамa и 

извођењу радова чији је процес уговорања окончан у интервалима: 01.-15.11. и 16.-

30.11.2015. године;  

39. Одбор за ревизију је у току 2015 године у кунтинуитету давао препоруке за одлуке о 

јавним набавкама, као и на извјештаје о реализованим набавкама. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

 

Приједлог 

Извјештаја! 

Број:ОР-06-01/16 

 

  

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                    Издање број :03 

 

 

 

У току пословне 2016. године Одбор за ревизију до подношења овог извјештаја одржао је 

5 сједнице  на којима су разматрани материјали : 

 

 

 Разматрање и  давање препоруке о прихватању информације о досадашњим 

активностима и приједлогу даљих активности на реализацијии Пројекта изградње 

Хидроелектраен Бук Бијела на ријеци Дрини, оштина Фоча и давању сагласности  

за подношење Понуде за додјелу концесије заједно са МХ „ЕРС“ Матично 

предузеће а.д. Требиње, путем преговарачког поступка и с тим у вези давање 

сагласноти за закључење Уговора о Конзорцијуму са  МХ „ЕРС“ Матично предузеће  

 Разматрање и давање препоруке за утврђивање приједлога Ребаланса Плана 

пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград за 2015. годину; 

 
 Разматрање и давање препоруке за утврђивање приједлога Плана пословања МХ 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. 

годину; 

 
 Разматрање и давање препоруке за утврђивање приједлога Плана пословања МХ 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 

2016. - 2018. године; 

 
 Разматрање и давање препоруке за усвајање Извјештаја Централне пописне 

комисије о редовном и потпуном попису средстава, потраживања и обавеза на 

дан 31.12.2015. године; 

 

 Разматрање и давање препоруке за усвајање Извјештаја о стању заштите на раду 

и противпожарне заштите за 2015. годину; 

 
 Разматрање и давање препоруке за усвајање Плана и програма мјера заштите на 

раду и противпожарне заштите за 2016. годину; 

 
 Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одјељења интерне 

ревизије МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 

за 2015. годину; 

 

 

 Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишње студије ризика и Плана 

рада Интерне ревизије МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 

а.д. Вишеград за 2016. годину;  

 

  Упознавање и давање препоруке на приједлог Правилника о јавним набавкама 

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње  ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград; 
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  Упознавање са Извјештајима о набавкамa и извођењу радова чији је процес 

уговорања окончан у интервалима: 01.12.2015.-15.12.2015., 16.12.-31.12.2015. и 01.01.-

15.01.2016. године;  

 
 Упознавање са неревидованим Финансијским извјештајем МХ „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње  ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину; 

 

 Упознавање са нацртом Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. годину; 

 

 

 Информација о потенцијалном ризику у пословању узрокованом повећањем 

процента домаћег конзума у 2016. години; 

 

 Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о интерној ревизији 

годишњег пописа средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2015. године; 

 

 

 Упознавање са Извјештајем о реализованим набавкама за период 01.07.-

31.12.2015. године (са освртом на период 01.01.-31.12.2015. године); 

 

  Упознавање са Извјештајима о набавкамa и извођењу радова чији је процес 

уговорања окончан у интервалима: 16.01.2015.-31.01.2016., 01.02.-15.02.2016.  и 16.02.-

29.02.2016. године;  

 Разматрање Информације о оствареном губитку у пословању за 2015. годину, са 

освртом на ризике у пословању за 2016. годину 

 Разматрање и доношење Одлука о усвајању Извјештаја о Интерној ревизији 

о реализованим набавкама за период 01.07.-31.12. 2015. године ( са 

освртом на период 01.01.-31.12.2015. године); 

 

 Упознавање са Извјештајима о набавкама и извођењу радова чији је 

процес уговарања окончан у интервалима: 01.03. 2016.-15.03. 2016.,16.03.-

31.03. 2016., 01.04.-15.04. 2016. и 16.04.-30.04. 2016. године; 

 

 Извјештај о Интерниој ревизији обаваеза на дан 31.12.2015. године 
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Разматрајући извјештаје о раду Одјељења интерне ревизије, годишње студије ризика и 

планове рада Одјељења интерне ревизије констатујемо слиједеће: 

Одјељење интерне ревизије организовано је са сједиштем у оквиру ЗП   “ Хидроелектране 

на Дрини“, и исто има потребни капацитет да се адекватно обављају дужности утврђене 

Законом, Статутом предузећа, Годишњом студијом ризика и планом интерне ревизије. 

 Одјељењем руководи директор Одјељења,   лице који је у сталном радном односу у 

предузећу обавља послове ревизије по плану рада и под надзором директора Одјељења. 

Извјештаји о обављеној ревизији достављани су  на разматрање и усвајање Одбору за 

ревизију.  

Одбор за ревизију је донио одлуку о освајању свих обављених ревизија од стране 

Одјељења интерне ревизије и подржао све дате препоруке у извјештајима. Одбор за 

ревијију у сарадњи да одјељењем интерне ревизије пратио  је  реализацију датих препорука 

које су углавном у датим роковима и реализоване. 

 Извјештаји о обављеним ревизијама  темеље се на бази обављених прегледа и 

документационој основи, и исти су рађени у складу са прописима важећим у  Републици 

Српској. 

У току вршења ревизија Одјељење није имало примједби на сарадњу са запосленим 

у предузећу, условима за рад, нити је наилазило на специфичности за које му недостају 

одређена знања- вјештине у току вршења ревизија. 

С обзиром на значај активности Одјељења интерне ревизије и њиховог досадашњег 

односа према радним обавезама Одјељења, и у будуће се може очекивати висок ниво 

професионалности и квалитета у раду. 

 

У складу са разматраним материјалима о извјештајима о финансијском пословању 

и пословању предузећа констатујемо слиједеће: 

Рачуноводствени систем предузећа огранизован је у складу са Законом о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске  и рачуноводственим политикама предузећа. Успостављени 

систем омогућава свеобухватно евидентирање, као и откривање и спречавање погрешно 

евидентираних пословних догађаја, одређује лица која су одговорна за законитост и 

правилност настанка пословних догађаја, као и састављање финансијских извјештаја. 

 На основу успостављеног рачуноводственог система омогућено је вођење 

прописаних пословних евиденција неопходних да се на истинит и реалан начин утврде 

приходи и расходи, финансијски резултат, стање имовине, обавеза и капитала предузећа. 

Састављање финансијских извјештаја врши се у складу са прописима важећим у  

Републици Српској. 

 

Након прегледа финансијских извјештаја за 2015.годину, Одбор за ревизију је констатовао 

да су исти сачињени у складу са стварним стањем у пословним књигама предузећа и 

исправно приказују имовинско и пословно стање. 

У пословној 2015.години ЗП „ Хидроелектране на Дрини“ остварило је негативан 

финансијски резултат  у износу од 5.691.578,00КМ. Одбор за ревизију ће се изјаснити о 

приједлогу одлуке o  покрићу губитка  по утврђивању приједлога од стране управе 

предузећа. 

 

 

Предузеће јеодржало финансијску стабилност, имовина Предузећа је сигурна, води 

се рачуна о имовини која је и осигурана код осигуравајућих кућа, систем је ефективан, 
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дефинисани циљеви се прате и углавном успјешно остварују, дефинисана су мјерила 

одговорности и постоји добра сарадња Управе, Надзорног одбора, Одбора за ревизију и 

Интерне ревизије, све са циљем повећања ефикасност пословања и остварења добрих 

пословних резултата. 

 У свом раду у току извјештајног периода Одбор за ревизију имао је квалитетну и 

професионалну сарадњу и комуникацију са члановима Надзорног одбора. Такође 

сарадња са члановима управе друштва била је на високом нивоу, који су редовно 

присуствовали сједницама Одбора и давали  потребна појашњења и образложења за 

разматране материјале. 

 

Одбор за ревизију извјештава Скупштину акционара  да ЗП                                 

„Хидроелектране на Дрини“, а.д Вишеград, има закључен уговор о међусобним 

економским односима у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ којим 

су регулисани међусобни економски односи између јевних предузећа који обављају 

електроенергетску дјелатност у Републици Српској и да није  било кршења одредби уговора 

у његовој примјени.  

Према сазнањима Одбора за ревизију, у периоду на који се односи извјештај није 

било закључивања других уговора са повезаним лицима. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Основни задатак Одбора за ревизију предузећа је чувати имовину и надзирати пословање  

те бринути о интересима акционара Друштва. У складу са тим Одбор за ревизију прегледао 

је финансијске извјештаје и извјештај о пословању ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.   

Вишеград,  за пословну 2015. годину и након  дискусије, Одбор је утврдио да је предузеће 

пословало у складу са свим позитивним законским прописима. 

 

Одбор за ревизију  упућује овај извјештај Скупштини акционара  на усвајање, те предлаже 

да Скупштина акционара  усвоји Годишњи финансијских извјештаја ЗП „Хидроелектране на 

Дрини“ а.д. и  извјештаја о пословању за 2015.годину. 

 

 

Вишеград 11.07.2015.године 

 

 

 

Предсједник Одбора за ревизију 

Његош Танасковић дипл.екон. с.р., 

Радомир Табаковић дипл.екон. с.р.  члан 

Обрад Окиљевић дипл.екон. с.р. члан 
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