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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 22. децембра 2017. године у просторијама Управе Друштва, са 

почетком у 12.00 часова.  
 

Предсједница Надзорног одбора, Маја Антић, је отворила сједницу, 

поздравила све присутне, наводећи податке од значаја за одржавање сједнице: 

редовна годишња сједница Скупштине акционара сазвана je Одлуком Надзорног 

одбора, број: НО-34-09/17 од 10.11.2017. године, и да је Оглас о сазивању Скупштине 

акционара објављен у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ 

дана 18 и 19.11.2017. године, као и на wеb страници Бањалучке берзе и на wеb 

страници Друштва, те да је прибављен Извјештај Централног регистра хартија од 

вриједности а.д. Бања Лука, Књига акционара са стањем на дан 12.12.2017. године, 

који је Друштву достављен у електронском облику, уз пропратни акт број: 01-15817/17 

од 13.12.2017. године. 

 

На редовну годишњу сједницу Скупштине акционара су позвани сви 

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

 

Предсједница Надзорног одбора је констатовала да сједници присуствују 

чланови Управе Друштва – директор Предузећа Недељко Перишић, извршни 

директор за економско-финансијске послове Биљана Максимовић, извршни 

директор за организационо-правне послове Ана Божић и извршни директор за 

техничке послове Милутин Баранац. 

            Сједници, такође, присуствују: представник „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука Жарко 

Мионић, представник ПРЕФ - а а.д. Бања Лука Здравко Зечевић, представник 

„Кристал инвест“ а.д. Бања Лука Горан Клинцов, предсједник Одбора за ревизију 

Радомир Табаковић, замјеник предсједника Надзорног одбора Предузећа 

Светислав Ковачевић, члан Надзорног одбора Предузећа Добрисав Милинковић, 

руководилац Службе рачуноводства Василије Гиговић и руководилац Службе за план 

и анализу Милан Ајдер – извјестиоци, као и представници стручних служби Друштва. 

 

          На основу пријава и писмених изјашњења о гласању, на сједници су присутни, 

односно представљени сљедећи акционари:  
 

 Томислав Поповић из Вишеграда, ЈМБГ: 2105967790021, број акција 50482 или 

0,011422 % 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. 
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 МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, акт од 

15.12.2017. године, број акција 309370469 или 70,000396 % учешћа у укупном 

капиталу, 

 Duif „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif future fund, које заступа Горан 

Клинцов, ЈМБГ:2004983100042, по пуномоћи број:107/17 од 21.12.2017. године, 

број акција 19177173 или 4,34 % учешћа у укупном капиталу, 

 Duif „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – opportunity fund, које заступа Горан 

Клинцов, ЈМБГ:2004983100042, по пуномоћи број:106/17 од 21.12.2017. године, 

број акција 14614425 или 3,31 % учешћа у укупном капиталу, 

 „Еуроинвестмент фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: I-01-208/2017 од 15.12.2017. 

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

 АЗИФ „Јахорина коин“ а.д Пале у преобликовању, акт број:402-01/17 од 

18.12.2017. године, број акција 6277446 или 1,420380 % учешћа у укупном 

капиталу, 

 АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број:402-

01/17 од 18.12.2017. године, број акција 4568681 или 1,0337 % учешћа у укупном 

капиталу, 

 ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, акт број:402-01/17 

од 18.12.2017. године, број акција 83584 или 0,0189 %, 

 Omif „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број: 947/2017 од 15.12.2017. године, број 

акција 8775555 или 1,985620 % учешћа у укупном капиталу, 

 „Инвест нова“ а.д. Бијељина, акт број:949/2017 од 15.12.2017. године, број акција 

59760 или 0,013522 % учешћа у укупном капиталу, 

 ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина, акт број:948/2017 од 15.12.2017. године, 

број акција 24511 или 0,005546 % учешћа у укупном капиталу, 

 ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-

514/17 од 19.12.2017. године, број акција 3525915 или  0,797799 % учешћа у 

укупном капиталу, 

 ЗАИФ у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-514/17 од 

19.12.2017. године, број акција 2893861 или  0,654786 % учешћа у укупном 

капиталу, 

 ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-514/17 од 

19.12.2017. године, број акција 136616 или  0,030912 % учешћа у укупном 

капиталу, 

 ЗМИФ у преобликовању „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-2-514/17 од 

19.12.2017. године, број акција 19896 или  0,004502 % учешћа у укупном 

капиталу,  

 ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, акт број: МС-

2-514/17 од 19.12.2017. године, број акција 3714277 или  0,840419 % учешћа у 

укупном капиталу, 

 ПРЕФ „Друштво за управљање пензијским резервним фондом РС“ а.д. Бања 

Лука, које заступа Здравко Зечевић из Бања Луке, ЈМБГ: 1701975172661 по 
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Пуномоћи, број: УП-44-11/17 од 08.12.2017. године, број акција 44386314 или 

10,043168 % учешћа у укупном капиталу. 
 

Т а ч к а  1. 

 

Избор Предсједника редовног годишњег засједања Скупштине акционара 

 

 

Предсједница Надзорног одбора Маја Антић, је након наведеног саопштења, 

отворила рад Скупштине акционара и предложила да се за предсједника именује 

Томислав Поповић, представник малих акционара. Након што је изнијела 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 % 

 Пo пуномоћнику Duif Кристал Инвест а.д.- omif 

future fund 

19.177.173 – 4.339166 % 

 По пуномоћнику Duif Кристал Инвест а.д.-oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765 % 

 Писмено гласање ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

       11.228.880 - 2,540727 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Јахорина Коин“ у 

преобликовању а.д. Пале 

   6.277.446 -1,420380 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           4.568.681-1,033743 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

         3.714.277 - 0,840419 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

   136.616 - 0,030912 % 

 Писмено гласање ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

 Писмено гласање ЗИФ Униоинвест фонд а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 
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Предсједница Надзорног одбора констатовала је да је Томислав Поповић, 

магистар техничких наука изабран за предсједника редовне годишње сједнице 

Скупштине акционара, већином гласова присутних, односно представљених 

акционара. 
 

Томислав Поповић је преузео предсједавање сједницом, захвалио се на 

указаном повјерењу, и у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима 

именовао је Комисију за бројање гласова, записничара и два овјеривача записника. 

             

 

Избор Комисије за бројање гласова 

 

  Предсједник Скупштине акционара је преузео предсједавање сједницом, и 

након уводног обраћања, именовао је Комисију за бројање гласова у сљедећем 

саставу: 
 

 1. Срђан Дикић, предсједник, 
 2. Ружица Шимшић, члан и  
 3. Данијел Кокошар, члан. 
 

 

Избор записничара и два овјеривача записника 

 

Предсједник  Скупштине акционара за записничара је именовао Марију 

Шимшић, а за овјериваче записника Радишу Николића и Милутина Баранца. 

 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању ВБ 

Фонд .д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

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

 Писмено гласање Duif Инвест нова а.д. –омиф 

инвест нова 

       8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено гласање „Инвест нова“ а.д. Бијељина      59.760 – 0,013522 % 

 Присутан Томислав Поповић 
 

50.482-0,011422 % 
 

 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

У    К    У   П   Н   О 428.926.028 – 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  хартија од вриједности на дан 12.12.2017. 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 редовном засједању Скупштине акционара, од укупно 2.061 акционара који 

располажу са укупно уписаних  441.955.312 акција, односно гласова, присуствовало 

лично или преко достављених писмених изјашњавања по тачкама дневног реда, 20 

(двадесет)  лица која располажу са укупно 428.926.028 акција, односно гласова, што 

представља 97,051900 % од укупног броја акционара. 
 

         Право учешћа и право гласа на редовном годишњем засједању Скупштине 

остварили су акционари правна лица: 

1. Писмено гласање МХ „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње 

287.272.703 65,000396 % 

2. Писмено гласање Фонд за реституцију 

РС а.д. Бања Лука 

22.097.766 5,000000 % 

3. По пуномоћнику Duif Кристал Инвест 

а.д.- omif future fund 

19.177.173 4,339166 % 

4. По пуномоћнику Duif Кристал Инвест 

а.д.-oaif opportunity 

fund 

14.614.425 3,306765 % 

5. Писмено гласање ЗАИФ 

„Еуроинвестмент 

фонд“ у 

преобликовању а.д. 

Бања Лука 

11.228.880 2,540727 % 

6. Писмено гласање АЗИФ „Јахорина 

Коин“ у 

преобликовању а.д. 

Пале 

6.277.446 1,420380% 

7. Писмено гласање АЗИФ „Полара 

инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

4.568.681 1,033743 % 

8. Писмено гласање ЗМИФ у 

преобликовању 

„Актива инвест 

фонд“ а.д. Бања 

Лука 

3.714.277 0,840419 % 
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Испред акционара из реда грађана приступила су 3 (три) лица који су власници, 

односно заступници 68.665 акција, односно 0,015537%. 

 

Напријед наведени акционари су идентификовани од стране Комисије у погледу 

лица као и у погледу права која им припадају, након чега је 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 сљедећим бројем гласова, односно процената: 

9. Писмено гласање ЗАИФ  у 

преобликовању 

„Борс Инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

3.525.915 0,797799 % 

10. Писмено гласање ЗАИФ  у 

преобликовању 

„БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. 

Бања Лука 

2.893.861 0,654786 % 

11. Писмено гласање ЗАИФ  у 

преобликовању 

„ВИБ фонд“ а.д. 

Бања Лука 

136.616 0,030912 % 

12. Писмено гласање ЗАИФ у 

преобликовању 

„Привредник 

инвест“ а.д. Бања 

Лука 

83.584 0,018912 % 

13. Писмено гласање ЗИФ Униоинвест 

фонд а.д. Бијељина 

24.511 0,005546 % 

14. Писмено гласање ЗМИФ у 

преобликовању ВБ 

Фонд .д. Бања Лука 

19.896 0,004502 % 

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

16. Писмено гласање Duif Инвест нова а.д. 

–омиф инвест нова 

8.775.555 1,985620 % 

17. Писмено гласање Инвест нова“ а.д. 

Бијељина 
59.760 0,013522 % 

У   К  У  П   Н  О  -  правна лица 428.857.363 97,036363 % 
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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 Duif Кристал Инвест а.д.- omif 

future fund 

19.177.173 – 4.339166 % 

 По пуномоћнику Duif Кристал Инвест а.д.-oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765 % 

 Писмено гласање ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

       11.228.880 - 2,540727 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Јахорина Коин“ у 

преобликовању а.д. Пале 

   6.277.446 -1,420380 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           4.568.681-1,033743 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

         3.714.277 - 0,840419 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

   136.616 - 0,030912 % 

 Писмено гласање ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

 Писмено гласање ЗИФ Униоинвест фонд а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању ВБ 

Фонд .д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

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

 Писмено гласање Duif Инвест нова а.д. –омиф 

инвест нова 

       8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено гласање „Инвест нова“ а.д. Бијељина      59.760 – 0,013522 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.482 - 0,011422 % 
 

 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291% 
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           Након прихватања Извјештаја Комисије за бројање гласова, предсједник 

Скупштине акционара, Томислав Поповић, је констатовао да су на редовној 

годишњој сједници Скупштине акционара присутни или представљени акционари 

који имају више од половине од укупног броја гласова, тј. обезбјеђена је 

двотрећинска већина од укупног броја гласова, односно 97,051900 %  и да 

Скупштина има кворум за рад и одлучивање по тачкама дневног реда.  
 

        Након констатације да Скупштина акционара има кворум за рад и 

одлучивање, те избора предсједника редовне годишње Скупштине акционара, 

Комисије за бројање гласова, записничара и овјеривача записника, 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, Томислав Поповић, 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 XVIII ванредне сједнице Скупштине 

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

Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.06.2017. 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 2016. годину; 
 

У    К    У   П   Н   О 428.926.028 – 100,000000% 

ПРОТИВ  -                          0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ  -                          0,000000 % 
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5. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину; 
 

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

а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину; 
 

7. Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених 

недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања 

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

„Хидроелектране на Дрини“ а.д Вишеград за 2016. годину; 
 

8. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог 

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

оствареног у пословној 2016. години; 

 

9. Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о покрићу накнадно више 

исказаног губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д Вишеград оствареног у пословној 2015. години; 
 

10.  Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог 

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

за 2016. годину; 

 

11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог 

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

за 2016. годину; 
 

12.  Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између 
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград и повезаних лица у 2016. години. 
 

        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. 
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Т а ч к а  3. 

Разматрање и усвајање записника са XVIII ванредне сједнице Скупштине 

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

Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 30.06.2017. године; 
 

       Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Записник са XVIII 

ванредне сједнице Скупштине акционара уредно и на вријеме достављен свим 

акционарима, отворио је дискусију по овој тачки дневног реда и позвао присутне 

акционаре да се изјасне о предметном Записнику. 

Извршни директор за организационо-правне послове Ана Божић је навела да је 

представник капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 

а.д. Вишеград и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, у свом 

писменом изјашњавању по овој тачки дневног реда навео сљедеће: „Банци је 

достављен предметни записник, те увидом у предметни акт, гласам „ЗА“ усвајање 

истог.  
 

Такође, је образложила да су у писменом изјашњавању представници: 

-  ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука уз 

образложење да нису присуствовали XVIII ванредној сједници Скупштине 

акционарa;  

- АЗИФ „Полара инвест фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању; АЗИФ 

Јахорина Коин“ а.д. Пале у преобликовању и ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука у преобликовању уз образложење да на претходној сједници 

Скупштине акционара Друштва нису били лично присутни, те се из тог разлога 

не могу изјаснити о записнику; ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука; ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ  

у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука; ЗМИФ у преобликовању „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука и ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука уз образложење да на свим сједницама Скупштине акционара, на 

којима представник Фондова није био лично присутан су „УЗДРЖАНИ“.   

    

      Извршни директор за организационо-правне послове Ана Божић је констатовала 

да су остали акционари у свом писменом изјашњавању гласали „ЗА“ усвајање 

предметног Записника обзиром да је исти урађен у складу са актима Друштва. 

         

 

      Након гласања за усвајање Записника са XVIII ванредне сједнице Скупштине 

акционара, одржане 30.06.2017. године, исти је УСВОЈЕН са сљедећим бројем 

гласова, односно процената: 
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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  % 

 Писмено 

гласање 
„Инвест нова“ а.д. Бијељина            59.760 - 0,013522 % 

 Писмено 

гласање 
ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено 

гласање 
Омиф „Инвест нова“ а.д. 

Бијељина 

8.775.555 – 1,985620 % 

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

 По пуномоћнику Duif Кристал инвест а.д. – omif 

future fund 

19.177.173 – 4,339166% 

 По пуномоћнику Duif Кристал инвест а.д. – oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765% 

 Присутан Томислав Поповић 50.482 - 0,011422 % 

 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

У К У П Н О  „ЗА“    362.685.274 – 84.556602% 

ПРОТИВ  -                            0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ Писмено 

гласање 

ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању 

11.228.880 – 2,540727 % 

 Писмено 

гласање 

АЗИФ „Јахорина Коин“ а.д. 

Пале 

            6.277.446 -1,420380 % 

 Писмено 

гласање 

АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука - 

преобликовању 

            4.568.681-1,033743 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

               83.584 - 0,018912 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

136.616 – 0,30912 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању „ ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

3.714.277 – 0,840419 % 
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У К У П Н О „УЗДРЖАНИХ“         66.240.754 -15,443398 %                                      

 

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 2016. годину. 

 
     Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала 

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 извештаја Друштва за 2016. годину је обавила ревизорска 

кућа „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука, која је регистрована у Регистру предузећа за 

ревизију у складу са чланом 30. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:94/15). Ревизор је изразио 

„позитивно мишљење“ по финансијским извјештајима Друштва за 2016. годину, уз 

скретање пажње на вриједност инвестиције у пројекат Бук-Бијела у укупном износу 

од 24.207.386 КМ за који не постоји значајан напредак у изградњи, као и на третман 

потраживања од повезаног лица која су повећана (иста су достигла износ од 

94.629.004 КМ и повећана су за 16.326.559 КМ у односу на 2015. годину), уз наставак 

тренда погоршање периода наплате. 

 

       Имајући у виду напријед наведено, као и чињеницу да је Влада Републике 

Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. 

Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила Извјештај независног ревизора по 

консолидованим финансијским извјештајима МХ „ЕРС“ за 2016. годину (акт бр. 04/1-

012-2-2752/17 од 19.10.2017. године), те задужила представнике капитала Матичног 

предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог 

Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара 

гласају за усвајање предметних ревизорских извјештаја зависних предузећа за 2016. 

годину. У складу са напријед наведеним, гласам „за“. 

 

      Недељко Перишић, директор Предузећа је поздравио присутне на редовној 

годишњој Скупштини акционара, пожелио успјешан и ефикасан рад лично 

присутним акционарима и представницима акционара, истовремено се 

захваљујући на констатацијама везаним за припрему материјала за Скупштину 

акционара. Навео је, да је више фактора утицало на овакав резултат пословања 

Друштва посебно издвајајући неповољну хидролошку ситуацију, ремонт 

термоелектране РиТЕ Угљевик, као и проблематика у наплати потраживања од 

повезаног правног лица, а за испоручену електричну енергију, иако Управа 
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Предузећа предузима све што је у њеним могућностима да се износ ненаплаћеног 

потраживања смањи. 

Такође је навео, да је закључно са мјесецом октобром 2017. године,  најнеповољнија 

хидролошка ситуација од када ово Друштво послује. Управа Друштва је донијела 

Закључак да се на свим пољима, гдје је то могуће, проведу мјере штедње и 

рационализације у пословању у овој пословној години. По истом Закључку се дјелује 

и поступа у оној мјери колико је то у могућности ове Управе, али се на многе 

околности не може утицати и примјетан је утицај екстерних фактора, што ће на 

крају довести до већег износа оствареног губитка у пословању за 2017. годину.         

Директор је изразио наду да се овакве године, које су неповољне по пословање 

Друштва, како у хидрометеоролошком, тако и економском смислу, неће 

понављати, те да ће хидрологија у наредној години пословања ићи у прилог раду 

овог Предузећа, као и други фактори који утичу на пословање истог. Оно што је 

евидентно јесте да је Управа Друштва, као и претходна Управа, предузела све што је 

било у њеним могућностима, заједно са представницима стручних служби 

Предузећа, како у виду писмених, тако и усмених обраћања ка Управи, односно 

Надзорном одбору Матичног предузећа, што је уродило плодом, па с тим у вези 

тежити ка томе да се у наредним годинама пословања разматра расподјела 

остварене добити, а не санирање губитака из наредних година пословања. 

          

      Предсједник Скупштине акционара Томислав Поповић, је констатовао да је 

изјашњавању по овој тачки дневног реда на Скупштини акционара, претходило 

доношење препоруке Одбора за ревизију и одлука Надзорног одбора о прихватању 

предметног Извјештаја. Констатује да су сви акционари који су се изјаснили 

писменим гласањем гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда.  

 

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 Duif Кристал Инвест а.д.- omif 

future fund 

19.177.173 – 4.339166 % 

 По пуномоћнику Duif Кристал Инвест а.д.-oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765 % 

 Писмено гласање ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

       11.228.880 - 2,540727 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Јахорина Коин“ у 

преобликовању а.д. Пале 

   6.277.446 -1,420380 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           4.568.681-1,033743 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

         3.714.277 - 0,840419 % 
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    Предсједник Скупштине констатује да 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 2016. 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 за 2016. годину. 
 

Бања Лука 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

   136.616 - 0,030912 % 

 Писмено гласање ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

 Писмено гласање ЗИФ Униоинвест фонд а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању ВБ 

Фонд .д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

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

 Писмено гласање Duif Инвест нова а.д. –омиф 

инвест нова 

       8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено гласање „Инвест нова“ а.д. Бијељина      59.760 – 0,013522% 

 Присутан Томислав Поповић 50.482 - 0,011422% 

 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291% 

У    К    У   П   Н   О 428.926.028 – 100,000000 % 

ПРОТИВ  -                          0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ  -                          0,000000 % 
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         Руководилац Службе рачуноводства Василије Гиговић, извјестилац по 

предметној тачки дневног реда, је укратко образложио да је ревизију Финансијских 

извјештаја Предузећа за 2016. годину обавила Независна ревизорска кућа „Deloitte“ 

д.о.о. Бања Лука, у складу са прописима који регулишу ову област: Закон о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске  и Стандардима ревизије који су 

примјењиви у Републици Српској. За годину која се завршава на дан, 31.12.2016. 

године извршена је ревизија биланса стања, биланса успјеха, биланса токова 

готовине, као и преглед значајних промјена на капиталу и напомене уз финансијске 

извјештаје. Циљ вршења ревизије био је да се Независни ревизор увјери да 

Финансијски извјештаји Предузећа не садрже погрешне информације од 

материјалног значајна. Да би се дошло до истог циља, ревизија укључује низ 

поступака чији избор зависи од ревизорског просуђивања, укључујући процјену 

ризика материјално значајних грешака насталих усљед криминалних радњи или 

грешака.  

         На основу ревизорских доказа и просуђивања, Независни ревизор је, након 

извршене ревизије Финансијских извјештаја Предузећа за 2016. годину, изнио 

сљедеће мишљење: Финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, приказују истинито и 

објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај 

Предузећа, на дан 31. децембра 2016. године, као и резултате његовог пословања и 

токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са 

рачуноводственим прописима Републике Српске. 

        Као и претходних година, и ове године,  Ревизор је скренуо пажњу, тачније два 

скретања пажње:  
 

1. Као што је објелодањено у напомени 17 уз финансијске извјештаје, некретнине, 

постројења и опрема у припреми на дан 31. децембра 2016. године исказани су у 

износу од 27,751,969 BAM и највећим дијелом у износу од 24,207,386 BAM се односе 

на инвестиције у пројекат изградње Хидроелектране Бук-Бијела. Током протеклих 

година није било значајног напретка у изградњи ове хидроелектране и није могуће 

одредити када ће и да ли ће читав пројекат изградње бити окончан, иако је Друштво 

04. фебруара 2016. године са Мјешовитим Холдингом „Електропривреда Републике 

Српске“ потписало Уговор о конзорцијуму у циљу наставка активности на 

наведеном пројекту. 
 

2. Као што је објелодањено у напомени 3.13а) уз финансијске извјештаје, 

рачуноводствена политика Друштва, као и цијелог система „Електропривреде 

Републике Српске“, је да се не врше исправке вриједности (обезврјеђење) 

потраживања која проистичу из међусобних односа са повезаним лицима која 

послују у систему„Електропривреде Републике Српске“. Као што је наведено у 

напомени 20 уз финансијске извјештаје, потраживања Друштва од Матичног 

предузећа а.д. Требиње износе укупно 94,629,004 BAM и већа су у односу на стање 

на дан 31. децембра 2015. године за додатних 16,326,559 BAM, као и да је период 

наплате наведених потраживања значајно погоршан у односу на 2015. годину. 
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Наведена потраживања нису обезврјеђена у финансијским извјештајима Друштва 

на дан 31. децембра 2016. године. На основу Плана наплате потраживања за 2017. 

годину, руководство Друштва очекује да ће до краја 2017. године наплатити укупно 

око 40,000,000 BAM од Матичног предузећа, и да ће смањити наведена потраживања 

у нето износу за око 10,000,000 BAM. Међутим, ова процјена је подложна значајнијој 

неизвјесности, прије свега усљед чињенице да се будућа наплата у оквиру Холдинга 

не може са сигурношћу процијенити, и да постоје одређена ограничења у процјени 

крајње наплативости потраживања због догађаја који нису у потпуности под 

контролом Друштва. Стога, коначна наплативост ових потраживања може значајно 

одступати од процјене извршене на дан 31. децембра 2016. године.  

          У даљем дијелу Ревизорског извјештаја приказани су, у скраћеној форми, 

Биланс успјеха, Биланс стања, Извјештај о осталим добицима и губицима, Извјештај 

о промјенама на капиталу и Биланс токова готовине. Затим, кратак осврт на 

оснивање и дјелатност Предузећа, основе за састављање и презентацију 

финансијских извјештаја, затим преглед значајних рачуноводствених политика, 

значајних рачуноводствених процјена, те напомене уз финансијске извјештаје које 

ближе појашњавају поједине позиције у обрасцу. 
 

 

        Такође је, руководилац Службе рачуноводства, Василије Гиговић, укратко 

образложио предметни материјал и навео да у односу на неревидовани 

Финансијски извјештај који је предат у АПИФ, 05.07.2017. године, овај, ревидовани 

Финансијски извјештај се незнатно разликује од Финансијског извјештаја који је 

предат у АПИФ. Извјестилац по предметној тачки је укратко презентовао ревидовани 

Финансијски извјештај, који се ради по завршетку ревизије Финансијких извјештаја за 

2016. годину.  

         Руководилац Службе рачуноводства је навео, да су резултати  пословања у 

2016. години сљедећи: остварен је укупан приход у износу око 30.610.243 КМ, од чега 

су пословни приходи у износу од 29.233.434 КМ, од чега је приход од продаје учинака 

29.210.371 КМ и остали пословни приходи 23.063 КМ, док су финансијски приходи 

1.099.352 КМ, а остали приходи 277.457 КМ.  

          У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 32.503.429 КМ, од 

чега су пословни расходи у износу од 29.563.334 КМ, финансијски расходи 862.402 

КМ и остали расходи 2.077.693 КМ. Салдирањем укупних прихода и трошкова дошло 

се до губитка прије опорезивања у износу од 1.893.186 КМ. Одложени порески 

расходи у овом извјештајном периоду износили су 642.698  КМ,  одложени порески 

приходи 705.388 КМ док текућих пореских обавеза није било. Салдирањем 

оствареног губитка прије опорезивања одложених пореских расхода и прихода 

добио се нето губитак у износу од 1.830.496 КМ.  

          

       Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала 

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 
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Српске а.д. Бања Лука, по овој тачки дневног реда, који је у свом писменом 

изјашњавању навео сљедеће: „Банци су достављени Финансијски извјештаји 

Друштва за 2016. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног 

одбора Друштва и позитивно мишљење Одбора за ревизију Друштва.  

 

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

као и да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског 

фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње усвојила 

Консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2016. годину (акт бр. 04/1-012-2-

2751/17 од 19.10.2017. године), чији су саставни дио и финансијски извјештаји овог 

Друштва, те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама 

акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда 

Републике Српске“ да на скупштинама акционара  гласају за усвајање предметних 

финансијских извјештаја зависних предузећа за 2016. годину, гласам „за“. 

 

 Напомена: 

        Достављени финансијски извјештаји у оквиру ове тачке дневног реда, заправо 

представљају кориговане финансијске извјештаје у односу на иницијално усвојене 

финансијске извјештаје. Руководство Друштва је извршило корекцију сљедећих 

позиција: 

- усљед пословних промјена у вези са обезврјеђивањем сталне имовине у 

износу од 554.915 КМ и остварењем прихода од усклађивања вриједности 

сталне имовине од 299.018 КМ, нето губитак 2015. године је повећан за 255.897 

КМ и износи 5.947.475 КМ; 

- извршено је обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана код Банке 

Српске а.д. у стечају, Бања Лука за износ од 2.063.205 КМ  (повећан је износ 

сумњивих краткорочних финансијских пласмана), односно повећани су 

расходи обезврјеђења остале имовине за пословну 2016. годину, усљед 

повећања расхода обезврјеђења, Друштво је умјесто нето добитка за 

пословну 2016. годину од 574.040 КМ, исказало нето губитак од 1.830.496 КМ. 

  

     Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић такође је 

образложила да су у писменом изјашњавању представници: 

-  „Инвест нова“ а.д. Бијељина; ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и ОМИФ 

„Инвест нова“ а.д. Бијељина уз образложење да, обзиром да је Друштво 

исказало нето губитак из пословања двије претходне године за редом и да се 

у Друштву не врши исправка вриједности потраживања у складу са МРС;  
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ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ  у 

преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука; ЗМИФ у преобликовању „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука и 

ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука уз образложење 

да је Друштво у оквиру пословања у току 2016. године остварило нето губитак у 

износу од 1.830.496 КМ. Краткорочна потраживања која у великој мјери 

тренутно утичу на повољну ликвидност Друштва износе 95.061.685 КМ од чега се 

99,54 %, односно 94.629.004 КМ, односи на потраживања од повезаних лица од 

којих је способност наплате од стране Друштва упитна, поготово узимајући у 

обзир да се износ истих у односу на стање на дан 31.12.2015. године повећао 

за додатних 16.326.559 КМ док се просјечан период наплате повећао са 906 на 

1.080 дана. Наведени износ повећанја потраживања од повезаних у оносу на 

претходну годину чини 55,84 % укупног прихода за 2016. годину те слиједи да 

ниска способност наплате потраживања Друштва представља проблем који 

може у наредном времену да угрози тренутно повољну ликвидност, су 

„УЗДРЖАНИ“.     

       Предсједник Скупштине акционара  је отворио дискусију по овој тачки дневног 

реда.  

 

      Предсједник Скупштине акционара Томислав Поповић, је констатовао да је 

изјашњавању по овој тачки дневног реда на Скупштини акционара, претходило 

доношење препоруке Одбора за ревизију и одлука Надзорног одбора о прихватању 

предметног Извјештаја. 
      Након дискусије, Предсједник Скупштине Финансијске извјештаје 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 Duif Кристал инвест а.д. – omif 

future fund 

19.177.173 – 4,339166% 

 По пуномоћнику Duif Кристал инвест а.д. – oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765% 

 Писмено 

гласање 
ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

11.228.880 – 2,540727 % 
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 Писмено 

гласање 
АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. 

Пале у преобликовању 
 

       6.277.446 – 1,420380 % 
 

 Писмено 

гласање 

АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука у 

преобликовању 

4.568,681 – 1,033743% 
 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

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

 Присутан Томислав Поповић 50.482-0,011422 % 

 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

У К У П Н О  „ЗА“    409.775.637 – 95.535270 % 

ПРОТИВ  -                            0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ Писмено 

гласање 

Омиф „Инвест нова“ а.д. 

Бијељина 

8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено 

гласање 

„Инвест нова“ а.д. Бијељина            59.760 - 0,013522 % 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

136.616 – 0,30912 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

3.714.277 – 0,840419 % 

У  К  У П Н О „УЗДРЖАНИХ“         19.150.391 -4,464730 %                                      

 

    Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара 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 2016. годину. 
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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 за 2016. годину; 
 

           Милан Ајдер, руководилац Службе плана и анализе укратко се, таксативно, 

осврнуо на најважније показатеље пословања Предузећа у 2016. пословној години, а 

који нису садржани у билансима. Присутне је подсјетио да је остварена 

производња износила 1.078,12 GWh електричне енергије, што је 5,24 % изнад 

ребалансираног плана на годишњем нивоу и 18 % изнад остварења у 2015. 

пословној години.  Мјерено параметрима техничке ефикасности електране, може 

се констатовати да су агрегати ХЕ Вишеград током 2016. године, били у стању 

оптималне погонске спремности (расположивост 93 %). Евидентирана су два 

непланска застоја, у укупном трајању од 3,26 сати. Сви плански (њега агрегата и 

ремонт) и неплански застоји у 2016. години, нису довели до прекида производње 

нити енергетског неискориштења дотока воде до инсталисаног протицаја. Обим 

инвестирања износио је око 7,45 милиона КМ, што је у равнотежи са постављеним 

Планом, а најважнији Пројекти су били: извођење радова на консолидацији терена 

испод бране ХЕ Вишеград са пројектантским надзором над истим радовима у 

вриједности од 3,41 милионa КМ, затим набавка трансформатора и друге опреме,  

од 2,60 милионa КМ, потом улагања у изградњу нових ХЕ објеката на „Горњој Дрини“ 

од 0,61 милион КМ и на информационим технологијама  од 0,83 милиона КМ. 

Закључно са 31.12.2016. године, у Предузећу је запослено 265 радника.  

           Извјестилац Ајдер се осврнуо и на Прилоге који су садржани у Извјештају о 

пословању за  2016. годину, односно на Извјештај о реализацији циљева квалитета и 

заштите животне средине, Образложење Извјештаја о пословању за 2016. годину у 

смислу чланова 282. и 309. Закона о привредним друштвима и члана 24. Закона о 

рачуноводству и ревизији Републике Српске, SWOT анализу, Извјештај о остваривању 

програма и планова заштите животне средине и Изјаву о усклађености организације 

и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања).       

 

       Здравко Зечевић, представник ПРЕФ-а упућује похвале Управи Друштва 

наглашавајући чињеницу да су материјали за редовну годишњу сједницу Скупштине 

акционара израђени на квалитетан, стручан начин, али и да су као такви на вријеме 

достављени. Даље наводи,  да је Управа Друштва урадила све што је било у њиховој 

могућности и поред утицаја различитих фактора. Такође је, истакао да је Извјештај о 

пословању ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину урађен као 

што је и наложено од стране ревизора.  

        Извршни директор за организационо-правне послове Ана Божић је прочитала  

став представника капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - 
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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 Банци доставио Извјештај о пословању, који садржи Изјаву о усклађености утврђен 

од стране Надзорног одбора Друштва. 

    Увидом у предметни Извјештај, Банка констатује да је у претходној години 

остварена производња електричне енергије у износу од 1.078.12 GWh, што је 5,24 % 

више у односу на ребаланс Плана (1.024,49 GWh), односно 17,97 % више у односу на 

остварене у 2015. години (913,88 GWh). 

   Увидом у финансијске извјештаје, Банка констатује да је Друштво остврило укупне 

приходе од 30.610.243 КМ који су за 4,84 % мањи у односу на претходну годину 

(32.167.392 КМ). Укупни раходи износе 32.503.429 КМ и за 13,04 % су мањи у односу на 

претходну годину (37.376.476 КМ), те је на дан билансирања исазан нето губитак у 

износу од 1.830.496 КМ (претходне године је исказан нето губитак од 5.947.478 КМ). 

   Пословни приходи износе 29.233.434 КМ и за 2,23 % су мањи у односу на претходну 

годину (29900926 КМ), а пословни расходи износе 29.563.334 КМ и за 6,23 % у мањи у 

односу на претходну годину (31.526.361 КМ), те је исказан пословни губитак у износу 

од -329.900 КМ (пословни губитак претходне године износио је 1.625.435 КМ).        

   Узимајући у обзир све напријед наведено, Банка констатује да је резултат 

пословања Друштва у највећој мјери изазван околностима на које Друштво тешко 

може да утиче (хидрологија, интерни односи у Холдингу, омјер домаћег конзума 

према производњи за извоз, одобрене цијене коштања, дужина наплате 

потраживања и слично), те препоручује надлежним да у 2017. години уложе 

максималне напоре у циљу додатних уштеда, рационализације пословања, те 

превасходно инсистирање према Холдингу у правцу побољшања интерних односа 

који би довели до побољшања наплате.     

    Поред наведеног, а имајући у виду да је Влада Републике Српске у функцији 

Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ 

„ЕРС“ –  МП а.д. Требиње  усвојила Извјештај о пословању  МХ „ЕРС“ за 2016. годину, 

акт број: 04/1-012-2-2750/157 од 19.10.2017. године, те задужила представнике 

капитала Матичног предузећа у скупштинама акционара зависних предузећа у 

саставу МХ „ЕРС“ да, на скупштинама акционара, гласају за усвајање предметних 

извјештаја о пословању зависних предузећа за 2016. годину.“  
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    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. 

       Такође је обавијестила присутне на сједници Скупштине акционара да су у 

писменом изјашњавању представници: ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина; 

ОМИФ „Инвест нова “ а.д. Бијељина и „Инвест нова“ а.д. Бијељина, по овој тачки 

дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење наведено у претходној тачки обзиром 

да је Друштво у 2016. години остварило лош финансијски резултат; АЗИФ „Полара 

инвест фонд“ а.д. Бања Лука у преобликовању; АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. Пале у 

преобликовању и ЗАИФ „Привредник инвест“ а.д. Бања Лука у преобликовању, по 

овој тачки дневног реда су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да је Друштво у 2016. 

години остварило пословни губитак од 329.900 КМ, као и нето губитак у износу од 

1.830.496 КМ; ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ у преобликовању а.д. Бања Лука по овој 

тачки дневног реда је „УЗДРЖАН“, уз образложење да је остварен губитак 1.830.496 

КМ и сматрају да су високи трошкови пословања у односу на остварене приходе; 

ЗАИФ у преобликовању „Борс инвест фонд“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ у преобликовању 

„БЛБ Профит“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука; 

ЗМИФ у преобликовању „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука и ЗМИФ у преобликовању „Актива 

инвест фонд“ а.д. Бања Лука по овој тачки дневног реда су „УЗДРЖАНИ“, уз 

образложење да је пословањем у току 2016. године Друштво остварило приход за 

0,29 % ниже од планираних ребалансом плана, док је у исто вријеме ниво расхода 

виши за 8,33 % у оквиру којих је видиво повећање издатака за бруто зараде у 

структури трошкова за 20 % на 24 % те висину истих сматрамо превисоким. 

Наведено је, између осталог, утицало на остварен нето губитак у 2016. години у 

износу од 1.830.496 КМ. 

        Након дискусије, Предсједник Скупштине Извјештај о пословању 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 Duif Кристал инвест а.д. – omif 

future fund 

19.177.173 – 4,339166% 
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 По пуномоћнику Duif Кристал инвест а.д. – oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765% 

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

 Присутан Томислав Поповић 50.482-0,011422 % 

 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

У К У П Н О  „ЗА“    387.617.046 – 90.369206 % 

ПРОТИВ  -                            0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ Писмено 

гласање 

Омиф „Инвест нова“ а.д. 

Бијељина 

8.775.555 – 1,985620 

 Писмено 

гласање 

„Инвест нова“ а.д. Бијељина            59.760 - 0,013522 % 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

136.616 – 0,30912 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

3.714.277 – 0,840419 % 

 Писмено 

гласање 

АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука у 

преобликовању 

4.568,681 – 1,033743% 

 Писмено 

гласање 

АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. 

Пале у преобликовању 
 

       6.277.446 – 1,420380 % 
 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука у 

преобликовању 

83.584 - 0,018912 %                83.584 - 0,018912 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

11.228.880 – 2,540727 % 

У К У П Н О „УЗДРЖАНИХ“         41.308.982 -9.630794 %                                      

 

      Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара  доноси 
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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 за 2016. годину. 

 
Т а ч к а  7. 

 
Разматрање и усвајање приједлога Акционог плана за отклањање уочених 

недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања 

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

„Хидроелектране на Дрини“ а.д Вишеград за 2016. годину; 
 

          Василије Гиговић, руководилац Службе рачуноводства, истакао је да је  

обавеза израде Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у 

Ревизорском извјештају за 2016. годину, утврђена  у Одлуци Надзорног одбора „ЕРС“, 

која је достављена Влади Републике Српске на усвајање. На основу Интегралног 

акционог плана који је усвојен од стране Надзорног одбора „ЕРС“ и Владе 

Републике Српске, Предузеће је у обавези донијети свој Акциони план, који би се 

односио искључиво за наше Предузеће. 

          Као што је већ познато, независни ревизор „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука, је 

извршио ревизију пословних књига свих Зависних предузећа МХ „ЕРС“ и Матичног 

предузећа, као и консолидованог извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ и доставио 

појединачне извјештаје за Зависна предузећа, за Матично предузеће, за Power III, 

Power IV и Консолидовани извјештај за Мјешовити Холдинг. Из достављеног Акционог 

плана је видљиво да су сва Зависна предузећа у окивиру „ЕРС“, изузев ХЕ на Дрини и 

Матичног предузећа а.д. Требиње добила од ревизора мишљење са резервом. 

          У нашем Акционом плану указали смо на уочене недостатке, на дате 

препоруке независног ревизора, мјере за отклањање тих недостатака, носиoце 

активности и мјере за њихово извршење које се односе само за наше Предузеће. 

Акциони план се иначе састоји из два дјела, гдје се први дио односи на 

финансијско извјештвање, а други дио се односи на информациони систем, и он је 

обавезан за сва предузећа у оквиру „ЕРС“. На основу извршене ревизије 

Финансијских извјештаја , Независни ревизор је дао позитивно мишљење о нашим 

финансијским извјештајима, гдје је истом приликом указао и на 2 (два) скретања 

пажње и то: 

1. инвестиције у току; 

2. проблематика наплате потраживања старијих од 365 дана. 

Прво скретање пажње је уједно и прва тачка  у Акционом плану за 2016. 

годину, гдје је ревизор изнио сљедеће запажање. 

 У поступку ревизије консолидованих финансијских извјештаја Холдинга за 

пословну 2016.  годину утврдили смо да некретнине, постројења износе 223,000,000 

BAM. Наведени износ укључује и инвестиције у пројекат изградње ХЕ Бук-Бјела у 

износу од 24,207,000 BAM. Током протеклих година није било значајног напретка у 
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изградњи ове хидроелектране и није могуће одредити када ће и да ли ће читав 

пројекат изградње бити окончан. Дата је Препорука да ово Предузеће изврши 

анализу инвестиција у току које се односе на Хидроелектрану Бук-Бијела и да утврди 

будућу судбину наведене инвестиције у току (конкретан план руководства Друштва). 

У сваком случају, поред третмана по рачуноводственој политици дефинисаној 

Правилником о рачуноводственим политикама МХ „ЕРС“, потребно је у потпуности 

примијенити и одредбе Међународног рачуноводственог стандарда (МРS) 16- 

Некретнине, постројења и опрема, као и МРS 36 - Умањење вриједности имовине, и 

то у дијелу евентуалног обезврјеђења наведене инвестиције у току. Руководство је 

дало одговор да су Конзорциј који су основали МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, потписао је уговор о концесији са 

Владом Републике Српске, за изградњу и коришћење ХЕ „Бук - Бијела“на ријеци 

Дрини, општина Фоча,у јуну мјесецу 2016. године. Концесиони период ће трајати 

током периода од 50 година, а он обухвата: припремни период, период изградње и 

период коришћења. Носиоци активности мјера за отклањање недостатака су 

Управа ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград, Извршни директор за инвестиције и развој и 

Извршни директор за организационо-правне послове Матичног Предузећа, а рок је 

континиуран. 

           Сљедеће запажање је проблематика наплате потраживања старијих од 365 

дана. Као што је наведено уз финансијске извјештаје, рачуноводствена политика 

Друштва као и цијелог система „ЕРС“ је да се не врши исправка вриједности 

потраживања која проистичу из односа са повезаним лицима која послују у систему 

„ЕРС“. Као што је наведено у напомени 20 уз финансијске извјештаје, потраживања 

Друштва од Матичног предузећа а.д. Требиње износе 94,629,004 BAM и већа су у 

односу на стање 31. децембра 2015. године за додатних  16,326,559 BAM, као и да је 

период наплате потраживања значајно погоршан у односу на 2015. годину. 

Наведена потраживања нису обезврјеђена у финансијским извјештајима Друштва 

на дан 31.12.2016. године. Руководство Друштва на основу Плана наплате 

потраживања очекује да ће до краја 2017. године наплатитиоко 40,000,000 BAM од 

Матичног предузећа и да ће смањити наведена потраживања у нето износу за око 

10,000,000 BAM. Међутим, ова процјена је подложна значајној неизвјесности, прије 

свега усљед чињенице да се будућа наплата у оквиру Холдинга не може са 

сигурношћу процијенити и да постоје одређена ограничења у процјени крајње 

наплативости потраживања због догађаја који нису у потпуности под контролом 

Друштва. Стога, коначна наплативост ових потраживања може значајно одступати од 

процјене извршене на дан 31. децембар 2016. године. Дата је препорука да, када је 

у питању наплата потраживања у оквиру Холдинга, такође је потребно извршити 

детаљну анализу потраживања и након тога да се предузму додатне мјере које би 

имале ефекта на побољшање наплате. Руководство је дало одговор гдје сматра да 

је примједба ревизора на мјесту, да је та ситуација узрокована углавном 

факторима изван контроле руководства ЗП и на које није било могуће утицати. 

Мјере за отклањање недостатака су сљедеће: писмено иницирати активности на 

изради плана наплате укупних потраживања од Матичног предузећа у складу са 

препоруком Независног ревизора с посебним освртом на наплату потраживања 
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старијих од 365 дана, уз услов да се текућа потраживања наплаћују у валутном року; 

вршити мјесечну анализу потраживања од Холдинга; на сједницама органа Управе, 

НО и ОР предузимати кораке који би довели до смањења потраживања на износ 

једногодишње реализације, а носиоци активности мјера за отклањање недостатака 

су Извршни директор за ЕФП ЗП ХЕ на Дрини а.д. Вишеград, Управа ЗП, НО ЗП, ОР ЗП, 

Извршни директор за ЕФП МП, Управа МП, НО МП. 

         Кад је у питању други  дио Акционог плана који се односи на информациони 

систем, руководилац Службе рачуноводства је казао да се ради углавном о 

запажањима и препорукама  које се односе на управљање САП-ом, већина њих је 

реализована или је реализација у току, те је закључио  да ако постоји потреба за  

додатним појашњењима, стоји на располагању свим присутнима, посебно 

наглашавајући да је Акциони план материјал који је могуће мијењати, давати 

сугестије и слично. 

 

        Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала 

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: Акциони план је сачињен на основу препорука независног ревизора са 

циљем да се исправе неправилности утврђене ревизорским извјештајем. 

Предметни акт је сачињен на основу Интегралног акционог плана МХ 

„Електропривреда РС“ Матично предузеће а.д. Требиње, утврђен од стране 

Надзорног одбора, а уз препоруку Одбора за ревизију да се исти прихвати. 

 

     Имајући у виду да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара 

Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 

усвојила Интегрални Акциони план за отклањање недостатака утврђених 

ревизорским извјештајем за 2016. годину (акт бр. 04/1-012-2-2753/17 од 19.10.2017. 

године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама 

акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда 

Републике Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање ових 

планова, гласам „за“. 

 

          Такође, је образложила да су у писменом изјашњавању представници: „Инвест 

нова“ а.д. Бијељина, ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и ОМИФ „Инвест нова“ 

а.д. Бијељина, уз образложење да се из године у годину доносе исти или слични 

Акциони планови који се по правилу не извршавају тако да екстерни ревизор у 

својим ревизорским извјештајима углавном понавља исте неправилности и скреће 

пажњу на отклањање истих што друштво не чини у складу са налазима ревизора, су 

гласали „ПРОТИВ“. 

 

     Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић даље наводи, да 

су сви остали акционари који су се изјаснили писменим гласањем гласали „ЗА“, по 

овој тачки дневног реда. 
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        Предсједник Скупштине акционара Приједлог Акционог плана за отклањање 

уочених  недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. 

Бања Лука по Ревизорском извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину, као што је достављен 

у материјалу 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 Duif Кристал инвест а.д. – omif 

future fund 

19.177.173 – 4,339166% 

 По пуномоћнику Duif Кристал инвест а.д. – oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765% 

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

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено гласање ЗАИФ у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

136.616 – 0,30912 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

3.714.277 – 0,840419 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука у 

преобликовању 

4.568,681 – 1,033743 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. 

Пале у преобликовању 
 

       6.277.446 – 1,420380 % 
 

 Писмено гласање ЗАИФ „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука у 

преобликовању 

83.584 - 0,018912 %                83.584 - 0,018912 % 

 Писмено  

гласање 

ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

11.228.880 – 2,540727 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.482 – 0,011422 % 
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 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001803 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 – 0,002291 % 

У К У П Н О  „ЗА“        420.066.202 – 97,934416% 

ПРОТИВ Писмено 

гласање 

„Инвест нова“ а.д. Бијељина            59.760 - 0,013522 % 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Униоинвест фонд“ 

а.д. Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено 

гласање 

Омиф „Инвест нова“ а.д. 

Бијељина 

8.775.555 – 1,985620 % 

У  К  У П Н О „ПРОТИВ“ 8.859.826 – 2,065584 % 

УЗДРЖАНИ  - 0,000000 % 

 

Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара доноси 
 

О Д Л У К У 

 
      Усваја се Акциони план за отклањање уочених недостатака и реализацију 

препорука Независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском 

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

Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину. 

 

Тачка 8. 

 
Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга 

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

пословној 2016. години; 
 

     Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала 

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: „Банци је достављен приједлог Одлуке о покрићу губитка из текуће 

године у износу од 1.893.186 КМ на терет нераспоређене добити ранијих година, што 

је у складу са законским прописима.  

      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. 

      Имајући у виду да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара 

Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 

дала претходну сагласност за расподјелу нето добити и покрићу губитака зависних 
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предузећа из система Холдинга за 2016. годину (акт бр. 04/1-012-2-2746/17 од 

19.10.2017. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у 

скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга 

„Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара  гласају за 

усвајање ових одлука, гласам „за“. 

 

    Након дискусије, Предсједник Скупштине приједлог Одлуке о покрићу губитка 

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

Вишеград оствареног у пословној 2016. години 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 Duif Кристал Инвест а.д.- omif 

future fund 

19.177.173 – 4.339166 % 

 По пуномоћнику Duif Кристал Инвест а.д.- oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765 % 

 Писмено гласање ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

       11.228.880 - 2,540727 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Јахорина Коин“ у 

преобликовању а.д. Пале 

   6.277.446 -1,420380 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           4.568.681-1,033743 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

         3.714.277 - 0,840419 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

   136.616 - 0,030912 % 

 Писмено гласање ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

 Писмено гласање ЗИФ Униоинвест фонд а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 
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      Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара  доноси 

 

 

О Д Л У К У 
 

          о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2016. години. 

    

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

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, који је исказан у Финансијским 

извјештајима Предузећа за 2016. годину, а потврђен од стране  Независног ревизора 

„Deloitte” д.о.о. Бања Лука, у поступку обављања  ревизије  Финансијских извјештаја 

Предузећа за 2016. годину, остварен у износу од 1.830.496,00 КМ (словима: милион 

осамстотинатридесетхиљадачетиристотинедеведесетшест и 00/100 конвертибилних 

марака) и одређује се да се исказани губитак остварен у 2016. години покрије из 

нераспоређене добити ранијих година.                      

 
T а ч к а  9. 

 

Разматрање приједлога и усвајање Одлуке о покрићу накнадно више исказаног 

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

Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 2015. години; 
 

 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању ВБ 

Фонд .д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

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

 Писмено гласање Duif Инвест нова а.д. –омиф 

инвест нова 

       8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено гласање „Инвест нова“ а.д. Бијељина      59.760 – 0,013522 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.482-0,011422 % 
 

 Присутан Милутин Баранац 8056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

У    К    У   П   Н   О 428.926.028 – 100,000000 % 

ПРОТИВ  -                          0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ  -                          0,000000 % 
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           Извршни директор за економско-финансијске послове Предузећа, Биљана 

Максимовић укратко је информисала присутне, рекавши да резултат пословања на 

крају 2016. године нажалост није за похвалу јер је исказан губитак у износу од 

1.830.496 КМ. На основу приједлога Матичног Предузећа о расподјели нето добити и 

покрићу губитка Зависних предузећа из састава „ЕРС“ за 2016. годину и покрићу 

губитка за 2015. годину проистеклог из књижења процјене некретнина, постројења и 

опреме кроз упоредне податке, након потврде Независног ревизора предлажемо 

доношење Одлуке о покрићу губитка за 2015. годину, проистеклог из књижења 

Процјене некретнина, постројења и опреме кроз упоредне податке, у износу од 

255,900,00 КМ, из нераспоређене добити ранијих година. Након књижења у 2016. 

години ефеката Процјене некретнина, постројења и опреме Предузећа са стањем 

на дан 31.12.2015. године, губитак за 2015. годину је са исказаних 5.691.578 КМ 

повећан за 255.900 КМ, тако да коначан губитак за 2015. годину износи 5.947.478 КМ. 

Раније исказан губитак за 2015. годину у износу од 5.691.578,00 КМ је већ покривен на 

основу Одлуке Скупштине акционара, те је потребно донијети Одлуку о покрићу 

накнадно више исказаног губитка за 2015. годину од 255.900,00 КМ, из 

нераспоређене добити ранијих година. Госпођа Максимовић напомиње да је 

процјена некретнина, постројења и опреме у 2016. години, са стањем на дан 

31.12.2015. године, вршена у Матичном Предузећу и свим Зависним предузећима 

„ЕРС“. Процјену и ефекте процјене су усвојили органи управљања на свим нивоима 

Холдинга, док су ефекти процјене књижени у складу са МРС и МСФИ. Такође, 

потребно је донијети Одлуку о покрићу губитка из пословања за 2016. годину у износу 

од 1.830.496,00 КМ из нераспоређене добити ранијих година. Исказани губитак у 

пословању за 2016. годину у износу од 1.830.496,00 КМ треба покрити из 

нераспоређене добити ранијих година, која на дан 31.12.2016. године износи 

25.645.298,00 КМ.  
 

      Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала 

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: „Банци је достављен приједлог Одлуке о покрићу накнадно више 

исказаног губитка у износу од 255.900 КМ на терет нераспоређене добити ранијих 

година, што је у складу са законским прописима. 

       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. 

 

      Имајући у виду да је Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара 

Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 

дала претходну сагласност за расподјелу нето добити и покрићу губитака зависних 

предузећа из система Холдинга за 2016. годину (акт бр. 04/1-012-2-2746/17 од 
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19.10.2017. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у 

скупштинама акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга 

„Електропривреда Републике Српске“ да на скупштинама акционара  гласају за 

усвајање ових одлука, гласам „за“. 

 

      Након дискусије, Предсједник Скупштине приједлог Одлуке о покрићу накнадно 

више исказаног губитка оствареног у пословној 2015. години 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 Duif Кристал Инвест а.д.- omif 

future fund 

19.177.173 – 4.339166 % 

 По пуномоћнику Duif Кристал Инвест а.д.-oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765 % 

 Писмено гласање ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

       11.228.880 - 2,540727 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Јахорина Коин“ у 

преобликовању а.д. Пале 

   6.277.446 -1,420380 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           4.568.681-1,033743 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

         3.714.277 - 0,840419 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

   136.616 - 0,030912 % 

 Писмено гласање ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

 Писмено гласање ЗИФ Униоинвест фонд а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању ВБ 

Фонд .д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 
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 Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара  доноси 

 

 

О Д Л У К У 
 

о покрићу накнадно више исказаног губитка Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград оствареног у пословној 

2015. години.    

 
Овом Одлуком накнадно више исказани губитак Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, остварен у 2015. 

години, у износу од 255.900 КМ (словима: двијестотинепедесетпетхиљада 

деветстотина и 00/100 конвертибилних марака) покриће се из нераспоређене 

добити ранијих година, тако да коначни нето губитак Друштва за 2015. годину износи 

5.947.478,00 КМ. 

 

Т а ч к а 10. 
 

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга 

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

годину; 

 
      Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је прочитала 

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: „Банци је достављен Извјештај о раду Надзорног одбора за пословну 2016. 

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

 Писмено гласање Duif Инвест нова а.д. –омиф 

инвест нова 

       8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено гласање „Инвест нова“ а.д. Бијељина      59.760 – 0,013522 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.482 - 0,011422 % 
 

 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291% 

У    К    У   П   Н   О 428.926.028 – 100,000000 % 

ПРОТИВ  -                          0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ  -                          0,000000 % 
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годину, који даје приказ рада овог органа кроз призму броја одржаних сједница, 

важнијих донесених одлука, мишљења, закључака и слично. Надзорни одбор је у 

извјештајном периоду одржао12 сједница. Надзорни одбор је у форми посебних 

аката доставио одговарајуће пропратне документе уз скупштинске материјале. 

      Имајући у виду све напријед наведено, као и став  Банке по Извјештају о 

пословању Друштва изнесен под тачком 6. дневног реда. У складу са наведеним, 

гласам „за“.  

 

     Такође, је образложила да су у писменом изјашњавању представници: 

-  „Инвест нова“ а.д. Бијељина; ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и ОМИФ 

„Инвест нова“ а.д. Бијељина уз образложење да, обзиром да се цијени да 

Надзорни одбор Друштва сноси дио одговорности за лоше пословање 

Друштва и за исказани губитак по финансијским извјештајима за 2016. годину; 

ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ  у 

преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука; ЗМИФ у преобликовању „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука и 

ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука уз образложење 

да Надзорни одбор, као тијело акционарког Друштва, врши надзор и 

савјетовање Управе Друштва те је губитак у износу од 1.830.496 КМ остварен у 

2016. години дијелом и резултат рада наведеног тијела, су „УЗДРЖАНИ“.      

         Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић даље наводи, 

да су сви остали акционари који су се изјаснили писменим гласањем гласали „ЗА“, 

по овој тачки дневног реда.  

         Након дискусије, Предсједник Скупштине  Извјештај о раду Надзорног одбора 

за пословну 2016. годину 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 Duif Кристал инвест а.д. – omif 

future fund 

19.177.173 – 4,339166 % 

 По пуномоћнику Duif Кристал инвест а.д. – oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765 % 
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 Писмено 

гласање 
ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

11.228.880 – 2,540727 % 

 Писмено 

гласање 
АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. 

Пале у преобликовању 
 

       6.277.446 – 1,420380 % 
 

 Писмено 

гласање 

АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука у 

преобликовању 

4.568,681 – 1,033743 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

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

 Присутан Томислав Поповић 50.482 - 0,011422 % 

 Присутан Милутин Баранац 8056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

У К У П Н О  „ЗА“ 409.775.637 – 95.535270 % 

ПРОТИВ  -                            0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ Писмено 

гласање 

Омиф „Инвест нова“ а.д. 

Бијељина 

8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено 

гласање 

„Инвест нова“ а.д. Бијељина            59.760 - 0,013522 % 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

136.616 – 0,30912 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

3.714.277 – 0,840419 % 

У К У П Н О „УЗДРЖАНИХ“         19.150.391 -4,464730 %                                      

 

   

        Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара доноси 
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      Усваја се  Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2016. годину. 

 

 

Т а ч к а  11. 

 
Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог 

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

2016. годину; 

 
Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је навела 

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 сљедеће: „Банци је 

достављен Извјештај о раду Одбора за ревизију за пословну 2016. годину, који је 

сачињен у складу са прописима  и даје приказ рада овог органа кроз призму броја 

одржаних сједница, важнијих донесених одлука, мишљења, закључака и слично. Да 

је Одбор за ревизију у 2016. години одржао  5 сједница, те још 5 сједница у 2017. 

години (до дана сачињавања Извјештаја) на којима је доносио одлуке из своје 

надлежности. У Извјештају о свом раду Одбор за ревизију је дао и  своје мишљење о 

финансијским извјештајима, рачуноводственом систему, као и о уговорима са 

повезаним лицима.   

У форми посебних аката Банци су достављене препоруке Одбора за 

ревизију по тачкама дневног реда предметне Скупштине акционара. Имајући у виду 

напријед наведено, као и да је независни ревизор исказао позитивно мишљење по 

Финансијским извјештајима за 2016. годину, гласам „за“. 

 

           Такође, је образложила да су у писменом изјашњавању представници: 

-  „Инвест нова“ а.д. Бијељина; ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. Бијељина и ОМИФ 

„Инвест нова“ а.д. Бијељина уз образложење да, обзиром да се цијени да 

Надзорни одбор Друштва сноси дио одговорности за лоше пословање 

Друштва и за исказани губитак по финансијским извјештајима за 2016. годину; 

ЗАИФ у преобликовању „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ  у 

преобликовању „БЛБ-ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука; ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука; ЗМИФ у преобликовању „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука и 
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ЗМИФ у преобликовању „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, су 

„УЗДРЖАНИ“.      

 

           Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић даље 

наводи, да су сви остали акционари који су се изјаснили писменим гласањем 

гласали „ЗА“, по овој тачки дневног реда. 

 

Након дискусије, Предсједник Скупштине  Извјештај о раду Одбора за 

ревизију за пословну 2016. годину 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 Duif Кристал инвест а.д. – omif 

future fund 

19.177.173 – 4,339166 % 

 По пуномоћнику Duif Кристал инвест а.д. – oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765 % 

 Писмено 

гласање 
ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

11.228.880 – 2,540727 % 

 Писмено 

гласање 
АЗИФ „Јахорина коин“ а.д. 

Пале у преобликовању 
 

       6.277.446 – 1,420380 % 
 

 Писмено 

гласање 

АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука у 

преобликовању 

4.568,681 – 1,033743 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

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

 Присутан Томислав Поповић 50.482-0,011422 % 

 Присутан Милутин Баранац 8056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

У К У П Н О  „ЗА“    409.775.637 – 95.535270 % 

ПРОТИВ  -                            0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ Писмено 

гласање 

Омиф „Инвест нова“ а.д. 

Бијељина 

8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено „Инвест нова“ а.д. Бијељина            59.760 - 0,013522 % 
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гласање 

 Писмено 

гласање 

ЗИФ „Униоинвест фонд“ а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено 

гласање 

ЗАИФ у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

136.616 – 0,30912 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 

 Писмено 

гласање 

ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

3.714.277 – 0,840419 % 

У К У П Н О „УЗДРЖАНИХ“         19.150.391 -4,464730 %                                      

 

       Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара  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 2016. годину. 

 

Т а ч к а 12. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између 
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград и повезаних лица у 2016. години; 

 

     Извршни директор за организационо-правне послове, Ана Божић, је навела 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 сљедеће: „Банци је 

достављен Извјештај о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица у 

2016. години, који је урађен на бази Извјештаја Одјељења интерне ревизије о 

ревизији закључених уговора са повезаним лицима у 2016. години. У Извјештају се 

наводи да основ за трансакције са повезаним лицима су закључени уговори који су 

уређени међусобним економским односима на нивоу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и 

појединачни уговори закључени са повезаним лицима. Одјељење интерне ревизије 

Друштва је дало препоруку да се у наредном периоду побољша финансијска 
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дисциплина у наплати потраживања по основу закључених уговорра са повезаним 

лицима – купац МХ „ЕРС“ МП .д. Требиње. У складу са напријед наведеним, гласам 

„за“.     

        Након дискусије, Предсједник Скупштине  констатује да присутни акционари 

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

уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2016. години, 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 Duif Кристал Инвест а.д.- omif 

future fund 

19.177.173 – 4.339166 % 

 По пуномоћнику Duif Кристал Инвест а.д.-oaif 

opportunity fund 

14.614.425 – 3.306765 % 

 Писмено гласање ЗАИФ „Еуроинвестмент фонд“ 

у преобликовању а.д. Бања 

Лука 

       11.228.880 - 2,540727 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Јахорина Коин“ у 

преобликовању а.д. Пале 

   6.277.446 -1,420380 % 

 Писмено гласање АЗИФ „Полара инвест фонд“ 

а.д. Бања Лука 

           4.568.681-1,033743 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању 

„Актива инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

         3.714.277 - 0,840419 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

         3.525.915 - 0,797799 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „БЛБ-

ПРОФИТ“ а.д. Бања Лука 

          2.893.861- 0,654786 % 

 Писмено гласање ЗАИФ  у преобликовању „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

   136.616 - 0,030912 % 

 Писмено гласање ЗАИФ у преобликовању 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

             83.584 - 0,018912 % 

 Писмено гласање ЗИФ Униоинвест фонд а.д. 

Бијељина 

24.511 – 0,005546 % 

 Писмено гласање ЗМИФ у преобликовању ВБ 

Фонд .д. Бања Лука 

19.896 – 0,004502 % 
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     Предсједник Скупштине констатује да Скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 
 

      Усваја се Извјештај о уговорима закљученим између  Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ 

МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 

2016. години. 

 

 
Како су исцрпљене све тачке дневног реда, Предсједник Скупштине 

акционара Томислав Поповић, се захвалио свим присутнима на сарадњи и 

закључио сједницу. 

 

ЗАВРШНЕ УОПШТЕНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

 

Након сваког гласања по појединим питањима, односно пребројаних гласова 

„за“, „против“ и „уздржан“, вршила се рачунарска обрада података и одмах 

израђиван писани рачунарски извјештај, да би се на крају сачинио комплетан 

писани извјештај у прописаној форми.  

 

На основу тако утврђених резултата гласања, односно изјашњавања 

акционара, Предсједник  је по сваком гласању истицао констатацију да је приједлог 

изгласан односно усвојен или да није усвојен. 

 

 

 

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

 Писмено гласање Duif Инвест нова а.д. –омиф 

инвест нова 

       8.775.555 – 1,985620 % 

 Писмено гласање „Инвест нова“ а.д. Бијељина      59.760 – 0,013522 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.482-0,011422 % 

 Присутан Милутин Баранац 8.056 – 0,001823 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

У    К    У   П   Н   О 428.926.028 – 100,000000 % 

ПРОТИВ  -                          0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ  -                          0,000000 % 
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