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Записник са редовног годишњег засједања Скупштине акционара Мјешовитог 

Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград, одржаног 

дана 21. августа 2014. године  у просторијама Управе Друштва, са почетком у 12,00 часова.  

 

Предсједник Надзорног одбора, Ранко Васић, је отворио сједницу и  поздравио све  

присутне, наводећи податке од значаја за одржавање сједнице. Такође, је истакао да је 

редовна годишња сједница Скупштине акционара сазвана Одлуком Надзорног одбора, 

број: НО-08-08/14 од 14.07.2014. године и да је Оглас о сазивању објављен у дневним 

листовима „Пресс“ и „Независне новине“ дана 16.07.2014. године, као и на web страници 

Бањалучке берзе  и на web страници Друштва, те да је прибављен Извјештај Централног 

регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, Књига акционара са стањем на дан 

11.08.2014. године, који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 

01-13622/14 од 12.08.2014. године.   

 

На редовну годишњу сједницу Скупштине акционара су позвани сви акционари 

правна и физичка лица која имају акције у Друштву и Фондови. 

 

Предсједник Надзорног одбора је констатовао да сједници присуствују чланови 

Управе Друштва – директор Миле Лакић, извршни директор за економско-финансијске 

послове Бранислав Топаловић, извршни директор за организационо-правне послове Боро 

Нинковић, извршни директор за техничке послове Милутин Баранац и извршни директор за 

инвестиције и развој Миле Перић, предсједник Одбора за ревизију Његош Танасковић, 

директор Одјељења интерне ревизије Госпава Ђерић,  предсједник Синдикалне 

организације Небојша Бјелица и представници стручних служби Предузећа, те да  на основу 

пријава и писмених изјашњења о гласању, на сједници су присутни, односно представљени 

сљедећи акционари:  

 

 Бранислав Топаловић из Вишеграда, ЈМБГ: 2201964151981, број акција 50 или 0,000011% 

учешћа у укупном капиталу, 

 Миле Лакић из Вишеграда, ЈМБГ: 2212963173231, број акција 20746 или 0,004694 % 

учешћа у укупном капиталу, 

 Милутин Баранац из Вишеграда, ЈМБГ: 0211953130018, број акција 8056 или 0,001823 % 

учешћа у укупном капиталу и 

 Радиша Николић из Вишеграда, ЈМБГ: 2106964133654, број акција 10127 или 0,002291% 

учешћа у укупном капиталу.  

 

 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од  13.08.2014.    

године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном капиталу,  

 ПРЕФ“ Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука, кога 

заступа Саша Стевановић из Бања Луке, ЈМБГ: 2510980303212, по Пуномоћи број: УП-

35-14/14 од 08.04.2014. године, број акција 44386314 или 10,043168 % учешћа у укупном 

капиталу, 

  Фонд „Зептер Инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 770-01/14 од 18.08.2014. године, број 

акција 19069353 или 4,314769 % учешћа у укупном капиталу, 
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  „Актива Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: 329/14 од 18.08.2014. године, број 

акција 3710477 или 0,839559 % учешћа у укупном капиталу, 

 Фонд „Борс Инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 01-327/14 од 19.08.2014. године, број 

акција 3509759 или 0,794143 % учешћа у укупном капиталу,  

 Фонд „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, акт број: I-01-103/2014 од 18.08.2014. године, 

број акција 11228880 или 2,540727 % учешћа у укупном капиталу, 

 Фонд „Јахорина Консеко инвест“ а.д. Пале, кога заступа Секула Пецикоза из 

Вишеграда, ЈМБГ: 1304945133646, по Пуномоћи број: 133/14 од 23.07.2014. године, број 

акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном капиталу, 

 „Фортуна фонд“ д.д.Мостар,  акт број: 03-922/14 од 15.08.2014. године, број акција 

1291564 или 0,292239 % учешћа у укупном капиталу, 

 Фонд „Полара Инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 194-01/14 од 19.08.2014. године, број 

акција 4568681 или 1,033743 % учешћа у укупном капиталу, 

 Фонд „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука, акт број: 142/14 од 18.08.2014. године, број 

акција 83584 или 0,018912 % учешћа у укупном капиталу и 

 Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. Бања Лука, акт број: 474-2/14 од 11.08.2014. године, број 

акција 2718383 или 0,615081 % учешћа у укупном капиталу. 

 

 

Т а ч к а  1. 

 

 

Избор Предсједника редовног годишњег засједања Скупштине акционара 

 

 

Предсједник Надзорног одбора Ранко Васић, је након наведног саопштења, отворио 

рад Скупштине  и предложио да се за предсједника именује Секула Пецикоза, представник 

Фонда „Јахорина Консеко инвест“ а.д. Пале.  Након што је изнио начин гласања акционара 

који су се изјашњавали писменим путем и присутних акционара, за његов приједлог 

акционари су гласали на сљедећи начин: 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 
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Предсједник Надзорног одбора констатује да је Секула Пецикоза изабран за 

предсједника редовне годишње Скупштине акционара, већином гласова присутних, 

односно представљених акционара. 

 

 

 

Избор Комисије за бројање гласова 

 

Предсједник Скупштине акционара је преузео предсједавање сједницом, захвалио 

се на указаном повјерењу и поздравио све присутне. У складу са чланом 279. Закона о 

привредним друштвима именовао је Комисију за бројање гласова, записничара и два 

овјеривача записника. 

 

 У Комисију за бројање гласова именују се: 

 1. Саша Стевановић, предсједник, 

 2. Радиша Николић, члан и  

 3. Дубравка Синђелић, члан. 
 

Избор записничара и два овјеривача записника 

 

Предсједник Скупштине акционара  је за записничара именовао Драгану Томић, а за 

овјериваче записника Лакић Мила  и Топаловић Бранислава. 

 

 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    406.253.889 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                                0,000000% 

УЗДРЖАНИХ  -                                0,000000% 
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Т а ч к а  2. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова 

 

Комисија за бројање гласова је констатовала да је обезбјеђен Извјештај Централног 

регистра за хартије од вриједности на дан 11.08.2014. године, тј. десети дан прије дана 

одржавања редовне годишње сједнице Скупштине акционара.  

Комисија за бројање гласова је поднијела Извјештај у коме је констатовано да је 

засједању Скупштине акционара, од укупно 2.115 акционара који располажу са укупно 

уписаних 441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало лично односно преко 

овлаштених представника и достављеног писменог изјашњења по дневном реду, 16 

(шеснаест) лица која располажу са укупно 406.253.889 акција, односно гласова, што 

представља  91,921938% укупног броја акционара. 

 

Право учешћа и право гласа на редовном годишњем засједању Скупштине 

остварили су акционари правна лица: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МХ ЕРС – МП а.д. 

Требиње 

Писмено 

гласање 

 287.272.703 65,000396 % 

2. Фонд за реституцију 

РС а.д. Бања Лука 

Писмено 

гласање 

  22.097.766   5,000000 % 

3. „Зептер фонд“ а.д. 

Бања Лука 

Писмено 

гласање 

  19.069.353    4,314769 % 

4. Фонд „БЛБ - Профит“ 

а.д. Бања Лука 

Писмено 

гласање 

 2.718.383   

  

0,615081 %   

 

5.  „Еуроинвестмент“ 

Фонд а.д. Бања Лука 

Писмено 

гласање 

11.228.880 2,540727 % 

6. Фонд „Привредник 

инвест“ а.д. Бања 

Лука 

Писмено 

гласање 

    83.584    0,018912 % 

7. ЗИФ „Борс Инвест 

Фонд“ а.д. Бања Лука 

Писмено 

гласање  

   3.509.759    0,794143 % 

8. ПРЕФ а.д. Бања Лука По пуномоћнику   44.386.314  10,043168 % 

9. Фонд „Јахорина 

Консеко инвест“ а.д. 

Пале 

По пуномоћнику     6.277.446    1,420380 % 

10. ЗИФ „Фортуна фонд“ 

д.д. 

Писмено 

гласање  

    1.291.564    0,292239 % 

11. Фонд„Полара Инвест 

Фонд“ а.д. Бања Лука 

Писмено 

гласање  

    4.568.681    1,033743 % 

12. ЗИФ „Актива инвест 

фонд“ а.д. Бања 

Лука 

Писмено 

гласање 

  3.710.477     0,839559% 

             У   К  У  П   Н  О  -  правна лица   406.214.910   91,913117 % 
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Испред акционара из реда грађана приступила су 4 (четири) лица који су власници 

односно заступници 38.979 акција, односно 0,008820 %. 

 

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране Комисије у погледу 

лица као и у погледу права која им припадају, те је након тога Комисија сагласно 

констатовала и потврдила да је на редовној годишњој сједници Скупштине акционара 

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

приступио, односно представљен довољан број акционара, те да постоји  кворум за 

одлучивање на сједници. 

 

Након подношења Извјештаја Комисије за бројање гласова исти је дат на гласање за 

који се изјаснило са следећим бројем гласова, односно процената: 

 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    402.744.130 – 99,136068% 

ПРОТИВ  -                              0,000000% 

УЗДРЖАНИХ Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,863932% 
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Предсједник Скупштине је констатовао да се ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука, 

у свом писменом гласању, изјаснио као „Уздржан“ по овој тачки дневног реда из разлога 

што гласа писменим путем. 

 

Након прихватања Извјештаја Комисије за бројање гласова, предсједник Скупштине 

акционара Секула Пецикоза је констатовао да су на редовној годишњој сједници 

Скупштине акционара присутни или представљени акционари који имају више од половине, 

односно 91,921938 % и да Скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног 

реда.  
 

Након констатације да Скупштина има кворум за рад и одлучивање, те избора 

Комисије за бројање гласова, записничара и овјеривача записника, као и предсједника 

Скупштине, отпочело је са радом 

 

 

РЕДОВНО (ГОДИШЊЕ)  ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 

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

 

 

Предсједник Скупштине акционара Секула Пецикоза је констатовао да је од стране 

Надзорног одбора утврђен и објављен сљедећи 

 

Д н е в н и    р е д: 

1. Избор радних тијела: 

-  предсједника Скупштине акционара 

-  комисије за бројање гласова 

-  записничара и два овјеривача записника 

 

2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова; 

 

3. Разматрање и усвајање записника са XI ванредне сједнице Скупштине акционара 

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

Вишеград, одржане дана 13.06.2014. године; 

 

4. Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука  о 

ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2013. годину; 

 

5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у  пословној 2013. години; 

 

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2013. години; 
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7. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог 

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

остварене у пословној 2013. години; 

 

8. Разматрање и усвајање  приједлога Акционог плана за отклањање недостатака и 

реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука 

о ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д Вишеград за 2013. годину; 

 

9. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2013. годину; 

 
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2013. годину; 

 

 

Од дана објављивања Огласа о сазивању сједнице Скупштине акционара није било 

приједлога акционара за измјене и допуне дневног реда, па се прешло на рад по тачкама 

дневног реда. 

Предсједник Скупштине акционара је напоменуо да је о тачкама дневног реда „Избор 

радних тијела“ и „Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за бројање гласова“ већ 

одлучено, те се прешло на тачку 3. Дневног реда. 

 

Т а ч к а  3. 

Разматрање и усвајање записника са XI ванредне сједнице Скупштине акционара 

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

Вишеград, одржане дана 13.06.2014. године; 

 

Предсједник Скупштине акционара  отвара дискусију по овој тачки дневног реда и 

позвао присутне акционаре за дискусију.  

Након што је констатовао да присутни акционари немају примједби на Записник са XI 

ванредне сједнице Скупштине акционара, те да присутни акционари гласају “ЗА”, такође, 

предсједник Скупштине је образложио да су у писменом изјашњавању представници: 

„Зептер фонд“ а.д. Бања Лука, ЗИФ „Актива Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, Фонд „БЛБ - 

Профит“ а.д. Бања Лука, ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд а.д. Бања Лука и ЗИФ „Привредник 

инвест“ а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда “УЗДРЖАНИ”,  уз образложење да нису 

били присутни на XI ванредној  сједници Скупштине акционара, те да не могу потврдити 

аутентичност Записника. 

Након гласања за усвајање Записника са XI ванредне сједнице Скупштине 

акционара, одржане 13.06.2014. године, исти  је  УСВОЈЕН са сљедећим бројем гласова, 

односно процената: 
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Т а ч к а  4. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука  о 

ревизији Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за пословну 2013. годину; 

 
Извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић је прочитао  став 

представника капитала МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње у МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП 

“Хидроелектране  на Дрини” а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. 

Бања Лука, који је у свом писменом изјашњавању навео сљедеће: “Ревизију финансијских 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                                    У    К    У   П   Н   О    369.443.212 – 90,938997% 

ПРОТИВ  -                                 0,000000% 

УЗДРЖАНИХ Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

У    К     У     П    Н    О           36.810.677- 9,061003% 
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извештаја Друштва за 2013. годину је обавила ревизорска кућа „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука, те 

доставила Извјештај о извршеној  ревизији.  Одбор за ревизију је разматрао предметни 

Извјештај и у форми посебног акта, дао позитивно мишљење по истом, те препоручио 

Надзорном одбору да га прихвати, што је Надзорни одбор и учинио. Ревизор је исказао 

позитивно мишљење, уз скретање пажње на вриједност инвестиције у пројекат Бук-Бијела за 

који не постоји значајан напредак у изградњи. У складу са напријед наведеним, гласам 

“за”.” 

 

 Предсједник Скупштине акционара Секула Пецикоза, је констатовао да је 

изјашњавању по овој тачки дневног реда на Скупштини акционара, претходило доношење 

препоруке Одбора за ревизију за прихватање овог Извјештаја, као и одлуке Надзорног 

одбора о прихватању предметног Извјештаја. Констатује да су сви акционари који су се 

изјаснили писменим гласањем гласали “ЗА” по овој тачки дневног реда,  након чега отвара 

дискусију.  

 

 Након дискусије, Предсједник Скупштине акционара је Извјештај Независног ревизора 

„Deloitte“ о ревизији Финансијских извјештаја Предузећа за пословну 2013. годину ставио на 

гласање и на коначно усвајање, те са сљедећим бројем гласова, односно процената: 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 
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 Скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се  Извјештај Независног ревизора “Deloitte” д.о.о. Бања Лука о ревизији 

Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње – ЗП “Хидроелектране 

на Дрини” а.д. Вишеград за пословну 2013. годину; 

 

 
Т а ч к а  5. 

 

Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у  пословној 2013. години; 

 

Извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић је прочитао став 

представника капитала МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње у МХ “ЕРС” МП а.д Требиње - ЗП 

“Хидроелектране  на Дрини” а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. 

Бања Лука, по овој тачки дневног реда, који је у свом писменом изјашњавању навео 

сљедеће: “ Достављени су Финансијски извјештаји Друштва за 2013. годину са припадајућим 

Нотама. У материјалима за ову тачку дневног реда је наведено да је приједлог Финансијских 

извјештаја за 2013. годину утврдио Надзорни одбор Одлуком број: НО-08-04/14 од 14.07.2014. 

године. Одбор за ревизију је дао позитивно мишљење по финансијским извјештајима. 

Имајући у виду и да је независни ревизор изразио позитивно мишљење по истом, гласам 

„за“, уз услов да је Влада РС у функцији Скупштине Матичног предузећа дала сагласност на 

Годишњи обрачун Друштва за 2013. годину у складу са Статутом Друштва. У супротном, 

препорука је гласати “против“.“ 

 

Боро Нинковић, извршни директор за организационо-правне послове наводи да је 

Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике 

Српске а.д. Бања Лука у МХ “ЕРС” – Матично предузеће а.д. Требиње, на 71. сједници,  

одржаној дана 18.07.2014. године, дала сагласност, тј. донијела Одлуку о усвајању 

Консолидованих финансијских извјештаја МХ “ЕРС” за 2013. годину, број: 04/1-012-2-1580/14, 

којом је задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара 

зависних предузећа у саставу МХ “ЕРС” да, на скупштинама зависних предузећа, гласају 

“за” усвајање предметних Финансијских извјештаја зависних предузећа за 2013. годину. 

 

Предсједник Скупштине акционара  је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.  

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    406.253.889 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                                0,000000% 

УЗДРЖАНИХ  -                                0,000000% 
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Након дискусије, Предсједник Скупштине констатује да присутни акционари као и 

акционари који су гласали писменим путем, немају примједби на Финансијске извјештаје, и 

исте ставља на гласање.  

 

По овој тачки дневног реда  акционари су се изјаснили на сљедећи начин: 

 

 

 

 

 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    406.253.889 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                                0,000000% 

УЗДРЖАНИХ  -                                0,000000% 
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 Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Усвајају се  Финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње – ЗП 

“Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград за пословну 2013. години; 

 

Т а ч к а  6. 

Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у пословној 2013. години; 

 

Милан Ајдер, руководилац Службе за план и анализу, је уклатко изложио основне 

показатеље пословања Предузећа за 2013. годину, те навео да остварена производња на 

прагу електране износи 1.215.950.000 kWh електричне енергије, или 114,88% од 

ребалансираног плана на годишњем нивоу (1.058.426.000 kWh), 133,74% од основног плана 

(909.200.000 kWh) и 141,74% у односу на остварење у 2012. години (857.844.000 kWh). Укупни 

приход је остварен у износу од 43.712.532 КМ, што је 9% изнад планираног, а у односу на 

2012. годину укупан приход је већи за 45%. У структури укупног прихода приходи од продаје 

енергије износе 40.983.981 КМ или 9% изнад планираних. Расходи у извјештајном периоду 

износе 28.088.820 КМ или 97% од планираних, а у односу на 2012. годину расходи су већи за 

10%. У извјештајном периоду остварена је бруто добит у пословању од 15.623.712 КМ, 

односно нето добит од 14.926.147 КМ. Реализација планираних инвестиционих пројеката са 

набавком основних средстава у извјештајном периоду износи 22.260.647 КМ. Укупна 

потраживања на дан 31.12.2013. године износе 58.250.297 КМ и састоје се од потраживања за 

испоручену електричну енергију од 58.168.071 КМ и других потраживања од 82.226 КМ. 

Мјерено параметрима техничке ефикасности електране, констатује се да су агрегати ХЕ 

Вишеград током 2013. године били у стању пуне погонске спремности. 

 

Миле Лакић, директор Предузећа,  је истакао да се пословање Предузећа у 2013. 

години може оцијенити изузетно успјешним. Остварен је рекордан позитиван нето 

финансијски резултат од 14,93 милиона КМ. Остварена је друга највећа производња у 

досадашњем 24-годишњем раду ХЕ Вишеград. Предузеће је задржало висок ниво 

финансијске стабилности и ликвидности, као и повољну структуру обртне имовине. 

Постигнут је највећи обим реализације инвестиционих пројеката од 22,26 милиона КМ. 

Ефекти остварених производних и финансијских  резултата представљају, између осталог, и 

значајан развојни потенцијал за ширу регију. 

Предсједник Скупштине акционара  је изнио све похвале за пословање Предузећа у 

2013. години и отворио дискусију по овој тачки дневног реда.  

 

Саша Стевановић, представник ПРЕФ-а а.д. Бања Лука, је похвалио пословање 

Предузећа у 2013. години и поставио питање какава су очекивања за текућу годину када је у 

питању пословање? 
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Миле Лакић, директор Предузећа, је одговорио да је тренутна производња електричне 

енергије негдје на око 96% текуће планиране производње. Да је Предузеће финансијски 

позитивно за првих шест мјесеци пословања, али обзиром да су донесене нове законске 

уредбе које се односе на Фонд солидарности РС и увећање накнаде за кориштење 

природних ресурса за производњу електричне енергије, тешко се може процијенити да ли 

ће на крају текуће године бити позитивно пословање, што свакако зависи и од хидрологије. 

Што се тиче погонске спремности она је на високом нивоу и тако би требало остати и до 

краја текуће године. Предузеће је уложило средства, односно купило обвезнице Владе 

Републике Српске, те је због тога дошло до повећања прихода по основу камата, али те 

камате ће бити реализоване у наредној години, тј. неће бити приходоване у текућој години. 

Изражава наду да ће Предузеће пословати позитивно  до краја текуће године, али истиче да 

то зависи прије свега од хидрологије. 

Василије Гиговић, руководилац Службе за рачуноводство,  је истакао да се камате по 

основу уложених средстава у обвезнице Владе РС обрачунавају и књиже, али прва транша 

исплате камата ће бити  априла 2015. године. 

Извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић је прочитао  став 

представника капитала МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње у МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗП 

“Хидроелектране  на Дрини” а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. 

Бања Лука, по овој тачки дневног реда, који у свом писменом изјашњавању наводи 

сљедеће:  

“Орган који сазива сједницу Скупштине акционара је доставио квалитетно сачињен 

Извјештај о пословању, који садржи податке прописане Законом, као и Изјаву о 

усклађености. Извјештај је утврђен од стране Надзорног одбора, а  Одбор за ревизију је у 

својој Препоруци, број: ОР-05-05/14 од 14.07.2014. дао позитивно мишљење по истом. 

Увидом у предметни Извјештај, констатује се да је Друштво добро пословало у 

претходној години, при чему је дошло до повећања производње у односу на 2012. годину 

тако да производња електричне енергије у 2013. години износи 1.215,95 GWh или 115% од 

ребалансираног плана и 142% од остварења у 2012. години.  

Увидом у финансијске извјештаје за претходну годину, констатује се да је дошло до 

значајно већег раста пословних прихода у односу на пословне расходе, тако да је остварен 

пословни добитак од 13.126.799,00 КМ. Сви трошкови су у нивоу прошлогодишњих, осим 

накнаде за коришћење природних ресурса која директно зависи од величине производње. 

С обзиром да Друштво остварује значајне приходе од орочених депозита, добитак редовне 

дјелатности је додатно повећан на 15.568.203,00 КМ. Мањи нето ефекти од осталих прихода и 

расхода и порески расходи од 697.565,00 КМ су довели до нето добитка од 14.926.147,00 КМ. 

Укупне обавезе Друштва су повећане са 16.921.091,00 КМ на 25.307.194,00 КМ и највећим 

дијелом су дугорочне од чега 12.169.773,00 КМ одложених пореских обавеза. Укупне 

краткорочне обавезе су 4,15 милиона КМ. С обзиром на то да је текућа имовина 

евидентирана у износу од 109.324.226,00 КМ, од чега 42,6 милиона КМ краткорочних 

пласмана и око 7,3 милиона КМ готовине, јасно је да је Друштво ликвидно. 

Реализација инвестиционих пројеката износи око 22,26 милиона КМ или 73% од 

ребалансираног плана инвестиција за 2013. годину, али су остварене инвестиције 

омогућиле пуну погонску спремност постројења и расположивост агрегата. 
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Имајући у виду све напријед  наведено гласам „за“, уз услов да је Влада РС у 

функцији Скупштине Матичног предузећа дала сагласност на Извјештај о пословању 

Друштва за 2013. годину у складу са Статутом Друштва. У супротном гласам „против“.“ 

 

Извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић, такође,  наводи 

да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда 

Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ “ЕРС” – Матично предузеће а.д. Требиње, на 71. 

сједници,  одржаној дана 18.07.2014. године дала сагласност, тј. донијела Одлуку о усвајању 

Извјештаја о пословању  МХ “ЕРС” за 2013. годину, број: 04/1-012-2-1579/14, којом је задужила 

представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа 

у саставу МХ “ЕРС” да, на скупштинама зависних предузећа, гласају за усвајање 

предметних извјештаја о пословању зависних предузећа за 2013. годину, самим тим 

препорука представника капитала МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње у МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње -  

ЗП “Хидроелектране  на Дрини” а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске 

а.д. Бања Лука је гласати “ЗА”, по овој тачки дневног реда. 

 

Након дискусије, Предсједник Скупштине констатује да присутни акционари као и 

акционари који су гласали писменим путем, немају примједби на Извјештај о пословању, и 

исти ставља на гласање. 

По овој тачки дневног реда  акционари су се изјаснили на сљедећи начин: 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 
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 Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се  Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње – ЗП 

“Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград у пословној 2013. години; 

 

 
Т а ч к а  7. 

 
Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга 

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

пословној 2013. години; 

 

Директор Предузећа, Миле Лакић, је истакао да је Управа Предузећа опредјељена да 

се расподјела остварене нето добити реализује у складу са планским документима, а 

потврђена од стране независног ревизора, на сљедећи начин: 5% износа нето добити у 

обавезне законске резерве, 3% у статутарне резерве, 10% за донације и 82% износа нето 

добити за исплату дивиденде у новцу акционарима Предузећа. Такође наводи да је Управа 

утврдила приједлог расподјеле средтсва издвојених у фонд за донације,који је једногласно 

прихватио Надзорни одбор својом одлуком број: НО-09-05/14 од 05.08.2014.године, да ће се 

трансфер средстава одабраним корисницима извршити мјесец дана  након објављивања 

у  Службеном гласнику Републике Срспке. 

 

Извршни директор за организационо-правне послове, Боро Нинковић, је прочитао 

писмено изјашњење представника капитала МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње у МХ “ЕРС” МП а.д 

Требиње - ЗП “Хидроелектране  на Дрини” а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике 

Српске а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда, који наводи  сљедеће: “Достављен је 

приједлог Одлуке о расподијели добити из текуће године који предвиђа да се добит из  2013. 

године у износу од 14.926.147,00 КМ расподијели на сљедећи начин:   

-     5 % износа нето добити или 746.307,35 КМ у обавезне законске резерве, 

-     3 % износа нето добити или 447.784,41 КМ у статутарне резерве, 

-     10 % износа нето добити или 1.492.614,70 КМ за донације и  

-     82 % у дивиденду у новцу – 12.239.440,54 КМ. 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    406.253.889 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                                0,000000% 

УЗДРЖАНИХ  -                                0,000000% 
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Управа Друштва ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград утврдила  је овакав 

приједлог расподјеле добити, а Надзорни одбор Друштва и Одбор за ревизију су (у форми 

посебних аката) исти подржали.  

Овакав приједлог одлуке је у складу са позитивним законским прописима. С тим у 

вези, уколико је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Матичног предузећа, дала 

сагласност на приједлог Одлуке о расподјели нето добити за 2013. годину, приједлог је 

гласати “ЗА”. У супротном гласам „против“.” 

 

Извршни директор за организационо-правне послове Боро Нинковић је навео да је 

Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике 

Српске а.д. Бања Лука у Мјешовитом Холдингу „Електропривреда Републике Српске“ - 

Матично предузеће а.д. Требиње, Одлуком, број: 04/1-012-2-1576/14 од 18.07.2014. године, 

дала претходну сагласност за расподјелу нето добити зависних предузећа МХ “ЕРС” за 

пословну 2013. годину. 

 

Предсједник Скупштине  констатује да су присутни акционари као и акционари који 

су гласали писменим путем, сагласни са начином расподјеле нето добити из 2013. године, 

те да ће износ од 12.239.440,54 КМ предвиђен за исплату дивиденде бити исплаћен 

акционарима сразмјерно броју њихових акција, по принципу свакој акцији исти номинални 

дио од 0,02769384 КМ. Да ће се дивиденда исплаћивати свим акционарима Предузећа који 

имају тај статус на дан 11.09.2014. године, као дан дивиденде, односно датум пресјека, а као 

датум почетка исплате дивиденде утврђује се 20.09.2014. године.  

 

 

Након дискусије, Предсједник Скупштине  приједлог расподјеле нето добити из 2013. 

године ставља на гласање. По овој тачки дневног реда  акционари су се изјаснили на 

сљедећи начин: 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 
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 Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

о расподјели нето добити Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње – ЗП 

“Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград остварене у пословној 2013. години.    

 
Овом Одлуком Нето добит Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, која је исказана у Финансијским извјештајима 

Предузећа за 2013. годину, а потврђена од стране  Независног ревизора „Deloitte” д.о.о. 

Бања Лука, у поступку обављања  ревизије  Финансијских извјештаја Предузећа за 2013. 

годину, остварена у износу од 14.926.147,00 КМ (словима: четрнаестмилионадевет 

стотинадвадесетшестхиљадастотинучетрдесетседам и 00/100 конвертибилних марака) 

распоређује се на  сљедећи начин:   

- 5 % износа нето добити или 746.307,35 КМ у обавезне законске резерве, 

- 3 % износа нето добити или 447.784,41 КМ у статутарне резерве, 

- 10 % износа нето добити или 1.492.614,70 КМ  за донације и 

- 82 % износа нето добити или 12.239.440,54 KM за исплату дивиденде у новцу 

акционарима Друштва. 

 

Дивиденда у износу од укупно 12.239.440,54 КМ исплатиће се  акционарима сразмјерно 

броју њихових акција, по принципу свакој акцији исти номинлани дио од  0,02769384 КМ. 

 

Дивиденда ће се исплаћивати у новцу путем  одговарајућих рачуна, у складу са 

инструкцијама достављеним од стране власника акција. 

 

 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    406.253.889 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                                0,000000% 

УЗДРЖАНИХ  -                                0,000000% 
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Дивиденда ће се исплатити  свим акционарима Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који имају тај статус на дан 

11.09.2014. године (дан дивиденде, односно датум пресјека), а као датум почетка исплате 

дивиденде утврђује се 20.09.2014. године. 

 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград о расподјели  средства издвојених 

у фонд за донације из нето добити Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград остварене у пословној 2013. години, број: НО-09-

05/14 од 05.08.2014. године, те се задужује Надзорни одбор да Скупштини акционара 

достави информацију о реализацији наведне Одлуке. 

 

 
Т а ч к а  8. 

 

Разматрање и усвајање  приједлога Акционог плана за отклањање недостатака и 

реализацију препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о 

ревизији финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д Вишеград за 2013. годину; 

 

Извршни директор за организационо-правне послове, Боро Нинковић, је прочитао 

писмено изјашњење представника капитала МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње у МХ “ЕРС” МП а.д 

Требиње - ЗП “Хидроелектране  на Дрини” а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике 

Српске а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда, у којем наводи: “Достављен је приједлог 

Акционог плана утврђен од стране Управе Друштва и Надзорног одбора. Акциони план је 

састављен на основу препорука независног ревизора са циљем да се исправе 

неправилности утврђене ревизорским извјештајем. Одбор за ревизију је дао позитивно 

мишљење по њему и  препоручио Надзорном одбору да исти утврди, те је гласам “за“ 

усвајање Акционог плана.“ 

 

Предсједник Скупштине акционара констатује да присутни акционари немају 

примједби, да су сви акционари који су се изјаснили писменим гласањем гласали “ЗА”, по 

овој тачки дневног реда. Приједлог Акционог плана за отклањање недостатака и реализацију 

препорука из Извјештаја Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука о ревизији 

финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград за 2013. годину, као што је достављен у материјалу ставља на 

гласање. 

 

Акционари су гласали на сљедећи начин: 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 
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 Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Акциони план за отклањање недостатака и реализацију препорука из Извјештаја 

Независног ревизора “Deloitte” д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијских извјештаја 

Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. Требиње – ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград 

за 2013. годину у предложеном тексту. 

 

 
T a č k a  9. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ 

МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2013. годину; 

 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    406.253.889 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                                0,000000% 

УЗДРЖАНИХ  -                                0,000000% 
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Извршни директор Боро Нинковић, је навео да је представник капитала МХ “ЕРС” МП 

а.д. Требиње у МХ “ЕРС” МП а.д Требиње - ЗП “Хидроелектране  на Дрини” а.д. Вишеград и 

Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у свом писменом гласању 

констатовао да им је достављен Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2013. 

годину, који је сачињен у складу са прописима, који даје приказ рада овог органа кроз 

призму броја одржаних сједница, важнијих доснесених одлука, мишљења, закључака и 

слично. Да је Надзорни одбор у 2013. години одржао 14 сједница, те још 7 сједница у 2014. 

години, на којима је доносио одлуке из своје надлежности. Да је Друштво позитивно 

пословало, повећало добит и одржало добру ликвидност, те гласа „за“ усвајање Извјештаја.  

 

Након дискусије, Предсједник Скупштине  констатује да присутни акционари као и 

акционари који су гласали писменим путем, немају примједби на предметни Извјештај, и 

исти ставља на гласање. 

 

По овој тачки дневног реда  акционари су се изјаснили на сљедећи начин: 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 
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 Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се  Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. требиње 

– ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград за 2013. Годину. 

 

 
Т а ч к а  10. 

 
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ 

МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2013. годину; 

 
Извршни директор Боро Нинковић, је навео да је представник капитала МХ “ЕРС” МП 

а.д. Требиње у МХ “ЕРС” МП а.д Требиње - ЗП “Хидроелектране  на Дрини” а.д. Вишеград и 

Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у свом писменом гласању 

констатовао да им је достављен Извјештај о раду Одбора за ревизију за пословну 2013. 

годину, који је сачињен у складу са прописима и  да даје приказ рада овог органа кроз 

призму броја одржаних сједница, важнијих доснесених одлука, мишљења, закључака и 

слично. Да је Одбор за ревизију у 2013. години одржао 10 сједница, те још 5 у 2014. години на 

којима је доносио одлуке из своје надлежности. Да је у Извјештају о свом раду Одбор за 

ревизију дао своје мишљење о финансијским извјештајима, рачуноводственом систему, 

као и о уговорима са повезаним лицима.  Да су у форми посебних аката достављене 

препоруке Одбора за ревизију по тачкама дневног реда предметне Скупштине акционара. 

 Да имајући у виду да је независни ревизор исказао позитивно мишљење по финансијским 

извјештајима за 2013. годину, те да Надзорни одбор није имао примједбе на рад Одбора за 

ревизију, гласа “за” по овој тачки дневног реда.  

 

Након дискусије, Предсједник Скупштине  констатује да присутни акционари као и 

акционари који су гласали писменим путем, немају примједби на Извјештај о раду Одбора 

за ревизију за пословну 2013. годину, и исти ставља на гласање. 

По овој тачки дневног реда  акционари су се изјаснили на сљедећи начин: 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    406.253.889 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                                0,000000% 

УЗДРЖАНИХ  -                                0,000000% 

ЗА  АКЦИОНАРИ                   Број акција            

 Писмено 

гласање 

МХ ЕРС – МП а.д. Требиње        287.272.703-65,000396% 

 Писмено 

гласање 

Фонд за реституцију РС а.д. 

Бања Лука 

           22.097.766-5,000000% 
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Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се  Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга “ЕРС” МП а.д. 

требиње – ЗП “Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград за 2013. годину; 

 

 

 

 
Како су исцрпљене све тачке дневног реда, Предсједник Скупштине акционара 

Секула Пецикоза, се захвалио свим присутнима на сарадњи и закључио сједницу. 

 По пуномоћнику ПРЕФ а.д. Бања Лука          44.386.314-10,043168% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Борс Инвест Фонд“ а.д. 

Бања Лука 

           3.509.759-0,794143% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

                  83.584-0,018912% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Еуроинвестмент“ Фонд 

а.д. Бања Лука 

           11.228.880-2,540727% 

 Писмено 

гласање 

Фонд „БЛБ - Профит“ а.д. 

Бања Лука 

             2.718.383-0,615081% 

 Писмено 

гласање 

„Зептер фонд“ а.д. Бања 

Лука 

           19.069.353-4,314769% 

 По пуномоћнику ЗИФ „Јахорина Консеко 

инвест“ а.д. Пале 

             6.277.446-1,420380% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Фортуна фонд“ д.д.              1.291.564-0,292239% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Полара Инвест Фонд“ 

а.д. Бања Лука 

             4.568.681-1,033743% 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Актива инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           3.710.477- 0,839559% 

  Радиша Николић                    10127-0,002291% 

  Милутин Баранац                      8056-0,001823% 

  Бранислав Топаловић                       50 – 0,000011% 

  Миле Лакић                 20746 – 0,004694% 

                               У    К    У   П   Н   О    406.253.889 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                                0,000000% 

УЗДРЖАНИХ  -                                0,000000% 



Broi: CA-22-01/1430mtCHHK eo
peAOBHe rOAHWtbe

cjeAHHu,e
CKynWntHe
OKU,HOHO 0

MjewoBVlTVI XO/\AVlHr "EPC"
Mn O.A. Tpe6V1rbe
3n "XVlApoe/\eKTpOHe Ha APVlHVI" O.A.
BVlwerpOA

Aa M: 21 .08.2014. roAVlHe
Crpoao 23 OA23

3ABPWHE YOnWTEHE KOHCTATAUV1JE

HOKOH CBOKor r/\OCOrbO no nojeAVlHVlM nVlTOrbVlMO, OAHOCHO npeopoicrutx r/\OCOBO ,,30",
IInPOTVlB"VI IIY3Ap>t<OHVI",BPWVI/\O ce P0'iYHOPCKO 06pOAO nOAOTOKO VIOAMOX Vl3POf)VlBOHnVlCOHVI
pO'iYHOPCKVI Vl3BjewTOj, Aa 6V1ce Ha KPOjy CO'iVlHVlOKOMn/\eTOH nVlCOHVI Vl3BjewTOj Y nponucouo]
c:j:>OPMVI.

Ha OCHOBY TOKO YTBpf)eHVlx pe3Y/\TOTo r/\OCOrbO, OAHOCHO Vl3joWrbOBOrbO OKUVlOHOPO,
npeAcjeAHVlK je no CBOKOM rxcccn-sv VlCTVlUOOKOHCTOTOUVljyAa je npVljeAI\or Vl3r/\OCOH OAHOCHO
YCBojeH VI/\VIAa HVlje YCBOjeH.

npeKVlAO Y TOKYPOAO socje.co-sc HVlje 6V1/\o.

Cxvnurruuo je 30BPWVI/\O ca POAOM Y 12.40 'iOCOBO.

npVl/\03V1, npVljeA/\03V1 OA/\YKO, nYHoMonVl npeAcTOBHVlKO OKUVlOHOPO npOBHVlX /\VlUO,
YBjeperbO 0 CTOryCY OKUVlOHOPO VI Be/\VI'iVlHVI OKUVlOHOPCKor vxoro. Vl3BjewTOj KOMVlcVlje 30
6pojol-be r/\OCOBO, pO'iYHOPCKVI pe3Y/\TOTVI rxoccn-so no nojeAVlHVlM TO'iKOMO, OAHOCHO noce6HVlM
r/\OCOrbVlMO Y OKBVlPYVlCTeTO'iKe, 'iVlHe COCTOBHVIAVlO 30nVlcHVlKo.

30nVlCHVI'iOP,
Ap,.qrcHo TOMHn

rJ/~£.
npeAcjeAHVlK Ckvnurnu-e.

CeKyAO ne~Ko3o

c/f~1~
OBjepVlBO'iVl 30nVlcHVlKo,

M)ttAe AOKH~

J;0UUt0/
6POHHcAoBTonoAoBHn
6[.~
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