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У смислу члана 11.41. Стандарда управљања акционарским друштвима („Службени 

гласник РС“, број:3/06) и члана 43. став. тачка 19. Статута ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а.д. 

Вишеград, Надзорни одбор подноси Скупштини акционара ЗП „Хидроелектране на Дрини“, 

а.д. Вишеград 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

 o раду Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а.д. Вишеград за пословну 2014. 

годину 

 

 

Садашњи сазив Надзорног одбора је именован на седмој ванредној Скупштини акционара 

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а.д. Вишеград, одржаној 28. 

децембра 2012. године у саставу:   

 

- Испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске: 

1. Mr. Велибор Шиповац, дипл. инж. за производњу и менаџмент из Требиња,  

2. Mr. Далибор Муратовић, дипл. ел. из Требиња и  

3. Ранко Васић, дипл. ел. инж. из Вишеграда. 

 

- Испред Пензијског резервног фонда Републике Српске, 

              Родољуб Радић, дипл. ецц. из Бијељине 

 

- Испред мањинских акционара 

              Драган Кајкут, дипл. ецц. из Бања Луке 

 

На првој сједници, одржаној 28. јануара 2013. године за предсједника Надзорног одбора 

именован је Ранко Васић а за замјеника предсједника Надзорног одбора именован је 

Далибор Муратовић. 

 

Као и претходних година Надзорни одбор је у оквиру својих надлежности  току 2014. године 

одржао 12 сједница, од којих 5 телефонских. У току рада донијете су 35 одлуке и 3 закључка, 

а везано за јавне набавке донијете су 44 одлуке.   

 

Од најважнијих одлука и закључака донесених у току 2014. године издвајамо: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о редовном и потпуном попису средстава, потраживања и 

обавеза на дан 31.12.2013. године, 

2. Разматрање и утврђивање приједлога Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2014. гoдину, 

3. Разматрање и утврђивање приједлога Плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2014. -2016. годину, 

4. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управе МХ „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград због истека мандата, 

5. Разматрање и доношење Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Управе МХ 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, 
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6. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

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

Вишеград, 

7. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању услова,стандарда и критерија за избор 

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

Вишеград, 

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о стању заштите на раду и противпожарне заштите 

за 2013. годину и Програма мјера заштите на раду и противпожарне заштите за 2014. 

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

9. Доношење Одлуке о именовању чланова Комисије за избор чланова Управе МХ „ЕРС“ 

МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, 

10. Разрешење дужности вршилаца дужности чланова Управе и именовање чланова 

Управе,директора и извршних директора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград, 

11. Разматрање и доношење Одлуке о отпису дијела потраживања по основу испоручене 

електричне енергије од МХ „ЕРС“Матично предузеће ад Требиње које се воде у 

ванбилансној евиденцији , 

12. Доношење Одлуке о инвестицији- куповини обвезница Републике Српске по Јавном 

позиву Министарства финансија Републике рпске за упис и упалту емисије 

обвезницама Републике Српске јавном понудом,  

13. Доношење Предлога Одлуке о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, 

14. Разматрање и доношење Одлуке о одобравању финансијаке помоћи за поплавом 

угрожена подручја и становништво у Републици Српској у износу од 100.000,00 КМ; 

15. Упознавање са Извјештајем о раду Одбора за ревизију за 2013. годину, 

16. Закључак о утврђивању приједлога Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2013. годину, 

17. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за период  I-III 2014. године, 

18. Одлука о прихватању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских 

извјештаја за 2013. годину, 

19. Одлука о утврђивању приједлога ревидованог Извјештаја о пословању за 2013. годину, 

20. Одлука о утврђивању приједлога ревидованих финансијских извјештаја за 2013. годину, 

21. Одлука о утврђивању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализација 

препорука независног ревизора Deloitte по ревизорском извјештају за 2013.  годину, 

22. Одлука у вези утврђивања приједлога расподјеле нето добити остварене  у 2013. години, 

23. Разматрање и утврђивање предлога  Одлуке о расподјели средстава из нето добити МХ 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оставрене у 

пословној 2013.години; 

24. Разматрање и доношење   Одлуке о расподјели средстава издвојених у фонд за 

донације из нето добити  МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград остварене у пословној 2013.години; 

25. Одлука о усвајању финансијских извјештаја за период I-VI 2014. године, 

26. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за период I-VI 2014. године, 

27. Одлука о усвајању ребаланса Плана јавних набавки за 2014. годину, 

28. Одлука о утврђивању приједлога ребаланса Плана пословања за 2014. годину, 

29. Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2015. годину, 

30. Одлука о прихватању Извјештаја о пословању за период I-IX 2014. године, 
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31. Доношење одлука о сазивању 10.-е ,11.-е и 12.-е ванредне и редовне годишње 

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

Вишеград,  

32. Упознавање са извјештајима о интерној ревизији (закључених уговора јавних набавки за 

приод 01.-06.2013. године; попису средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.`13.год; 

обавеза на дан 31.12.2013.год; реализованих јавних набавки за 2014.год; закључених 

уговора у јавним набавкама; благајничког пословања за период 01.-06.2014.год и 

финансијских извјештаја за период 01.-06. 2014.год.) 

33. Све одлуке о јавним набавкама које доноси Надзорни одбор у складу са Законом о 

јавним набавкама, те све извјештаје о реализованим набавкама (петнаестодневне, 

тромјесечне, полугодишње и годишњи извјештај). 

 

У складу са Законом о јавним набавкама, Правилником о јавним набавкама и Упутством за 

примјену Правилника о јавним набавкама а у складу са Планом пословања и Планом 

набавки за 2014. годину, Надзорни одбор је донио четрдесетчетири одлуке о јавним 

набавкама. Уз претходно разматран и одобрен годишњи план јавних набавки, редовно су 

разматрани тромјесечни и петанестодневни извјештаји о извршеним јавним набавкама 

заједно са извјештајима о интерној ревизији за наведене периоде.  

У сарадњи са Управом, Надзорни одбор је припремио и заказао четири Скупштине 

акционара ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а.д. Вишеград (једна редовна и три ванредне). 

 

У извјештајном периоду Надзорни одбор је у свим сегментима рада, кроз припрему 

сједница, њихово одржавање, као и потпуну реализацију донесених одлука, закључака и 

других донесених докумената, имао квалитетну сарадњу са члановима Управе, који су 

редовно присуствовали сједницама Надзорног одбора, и као обрађивачи појединих 

материјала,који су  давали потребна образложења и појашњења. На сједнице је такође 

позиван и својим редовним присуством дао допринос у раду предсједник Синдикалне 

организације ЗП „Хидроелектране на Дрини“, а.д. Вишеград. 

 

Надзорни одбор је констатовао да је пословање предузећа у 2014.години било 

успјешно.Остварена је производња електричне енергије у количини од 999,99 GWh,што је 6% 

више од ребалансираног плана  и 10% више изнад основног плана производње за 

204.годину.Истина то је 18% мање у односу на остварену производњу у 2013.години. 

 

Укупан приход остварен у 2014.години износи 36.396.582 КМ,док су расходи износили 

31.460.570 КМ.У финансисјком смислу остварена је нето добит у износу од 4.182.948 КМ и 

тиме настављен тренд позитивног пословања предузећа.Остварена цијена коштања 

електричне енергије износи 3,15 pf/kWh,док је остварена продајна цијена  у износу од 3,05 

pf/kWh.Упркос томе приходи остварени по другим основима и финансијски приходи 

омогућили су позитиван резулатат пословања. 

 

Вриједност реализованих инвестиционих пројеката износи 12,6 милиона КМ или 1,5 % изнад 

ребаланса плана.Посебно треба издвојити два инвестициона пројекта: санација 

процуривања воде испод тијела бране ХЕ Вишеград (9,18 милиона КМ) и уградња 

мониторинг система на агрегатима (1,02 мил.КМ).Овдје треба нагласити да је извршена 
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набавка опреме  и резервних дијелова неопходних за одржавање погонске спремности 

објекта на веома високом нивоу.  

 

Независни ревизор Deloitte д.о.о Бања Лука је извршио ревизију финансијских извјештаја 

након чега је дао позитивно  мишљење да финансијски извјештаји приказују истинито и 

објективно,по свим материјално значајним питањима,финансијски положај предузећа на 

дан 31.12.2014.године,као и и резултатае његовог пословања и токова готовине за годину која 

се завршава на тај дан,у складу са рачунводоственим  прописима Републике Српске. 

 

Сарадња Надзорног одброа са Управом је била успјешна и коректна,Сједнице Надзорног 

одбора су припремане квалитетно,са материјалима извјештајима, приједлозима 

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

чланова Надзорног одбора правовремено су стизали одговори,објашњења,образложења и 

слично.Ако је било и неразумјевања и неслагања око неких питања и одлука,обављане су 

консултације унутар Матичног предузећа.Сарадња се огледала кроз разматрање свих 

питања која су била на дневном реду сједница. Посебно се наглашава ангажовање око 

реализације пројекта Санација процуривања воде испод тијела бране ХЕ Вишеград. 

Управа је обезбјеђивала члановима Надзорног одбора редовне,благовремене и поуздане 

информације о догађајима који би могли значајно утицати на тренутну или будућу 

успјешност пословања Друштва.Између Надзорног одбора постојао је континуиран 

контакт,при чему се нагалашава поштовање повјерљивости информација. 

Контакти са Управом су обавеза  предсједника Надзторног одбора.Они су редовни,а 

огледају се кроз присуство предсједника Надзорног одбора  сједницама Управе,на позив 

Управе или на валсатити приједлог углавном онда када се радило о значајним догађајима у 

предузећу,консултацијама око сазивања сједница Надзорног одбора,пословне 

стратегије,развоја и управљања ризицима у предузећу.Посебно су биле честе консултације 

око реализације  пројекта Санација процуривања воде испод тијела бране ХЕ Вишеград. О 

овом питању се расправљало неколико пута у присуству чланова Управе Матичног 

предузећа и чланова Наазорног одбора,представника извођача радова,пројектантског 

надзора,Таквих састанака и контаката предсједника и чланова Надзорног одбора са 

Управом било је петнаест. 

 

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

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

предмет разматрања на сједницама Надзорног одбора уз претходну стручну обраду  

појединих материјала од стране Одјељења интерне ревизије.Предсједник Надзорног 

одбора је редовно присуствовао сједницама Одбора за ревизију. 

 

У свом раду Одбор за ревизију је у потпуности задовољио свим захтјевима Надзорног 

одбора и на вријеме дао стручна и квалитетна мишљења и информације у вези материјала 

који су били на разматрању на сједницама Надзорног одбора. 

 

У извјештајном периоду Надзорни одбор је упознат са Извјештајем о раду за 2014. годину 

као и са Годишњом студијом ризика и планом рада интерне ревизије за 2015. годину као и 

са свим ревизорским извјештајима. 
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