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Приједлог 

На основу члана  7. и 11. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 75/04), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и 55. став 1. Статута 

ЈП “Хидроелектране на Дрини”,а.д.Вишеград број:СА-16-03/12 од 29.06.2012.године, 

Надзорни одбор МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, 

а. д, Вишеград на сједници одржаној дана 26.02.2014.године донио је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 

Управе МХ „ЕРС“ МП а.д Требиње ЗП „Хидорелектране на Дрини“ а.д. Вишеград 

 

Члан 1. 

 Расписује се јавни конкурс за избор и именовање чланова Управе МХ „ЕРС“ МП а.д 

Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на период од 5 година и могућношћу 

поновног избора. 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање из члана 1. прописани су 

Одлуком Надзорног одбора  о утврђивању услова, стандарда  и критеријима за избор 

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

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. објавиће се у „Службеном гласнику РС“ и дневном листу 

„Независне новине“. 

Јавни конкурс остаје отворен 14 (четрнаест) дана од посљедњег објављивања у гласилима. 

из претходног става. 

 

Члан 4. 

Поступак избора и именовања укључујући преглед пријава приспјелих на јавни 

конкурс,интервју  и утврђивање ранг листе кандидата у складу Одлуком Надзорног одбора о 

утврђивању услова, стандарда  и критеријима за избор чланова Управе  МХ „ЕРС“ МП а.д 

Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград извршиће Комисија за провођење 

јавног конкурса коју ће именовати Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград,посебном одлуком. 

 

 

Члан 5.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а за њену реализацију задужује се Надзорни 

одбор и Управа Друштва,свако у оквиру својих надлежности. 

 

 

         Предсједник Надзорног одбора  

 

                        Ранко Васић,дипл.ел.инж.с.р. 
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приједлог 

 

 На основу члана 7. и 11.Закона о јавним предузећима  („Службени гласник Републике 

Српске“ број:75/04),члана 7.Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:41/03) и члана 55. став 3. 

Статута МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, 

Вишеград број:СА-16-03/12 од 29.06.2012.године,Надзорни одбор   ЗП „Хидроелектране на 

Дрини“,а.д Вишеград на сједници одржаној 25.02.2014.године донио је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању услова,стандарда  и критеријима за избор 

чланова Управе  у  МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње  

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

 

 

Члан 1. 

Овом  Одлуком   ближе се утврђују услови и критерији  за избор чланова Управе  у  МХ 

„ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. 

Вишеград:директора и четири извршна директора. 

Под критеријима за избор чланова Управе  сматрају се: степен образовања, радно 

искуство и други услови утврђени овом одлуком.                               

Члан 2. 

 

Кандидати за избор и именовање чланова Управе  поред општих услова прописаних 

законом, морају да испуњавају и посебне услове. 

 

Члан 3. 

Кандидати за чланове  Управе  морају испуњавати сљедеће опште услове: 

1. да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине, 

2. да су старији од 18 година, 

3. да имају општу здравствену способност, 

4. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком 

нивоу власти у БиХ или ентитета, у периоду од три године прије дана објављивања овог 

конкурса, 

5. да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за обављање 

послова чланова  Управе  

6. да се против њих не води кривични поступак, 

 

7. да се на њих не односи члан ИX – 1 Устава Босне и Херцеговине. 
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8.да не обављају дужност,активности или да се не налазе на положају који доводи до 

сукоба интереса  у складу са позитивним  прописима; 

   

 

Члан 4. 

      Посебни услови за избор чланова Управе  ЗП „Хидроелектране на Дрини» а.д. , Вишеград 

су: 

1. Директор 

-   висока стручна спрема (VII степен) техничког или друштвеног смјера , 

-   најмање пет година радног искуства у струци. 

 

2.Извршни директор за техниче послове 

-   висока стручна спрема (VII степен) електро или машинског  смјера , 

-   најмање пет година радног искуства у струци. 

 

3.Извршни директор за економско-финансијске послове 

-   висока стручна спрема (VII степен) економског смјера , 

-   најмање пет година радног искуства у струци. 

 

4.Извршни директор за орагнизационо –правне послове 

-   висока стручна спрема (VII степен)- правног   смјера , 

-   најмање пет година радног искуства у струци. 

 

5.Извршни директор за инвестиције и развој 

-   висока стручна спрема (VII степен),техничког или технолошког смјера , 

-   најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Члан 5. 

 

Чланове Управе  ће именовати Надзорни одбор МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“,а.д. Вишеград,на основу спроведеног конкурса,на приједлог 

Комисије за провођење јавног конкурса,  из реда квалификованих кандидата. 

 

Члан 6. 

 

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу Независне новине и „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

 

Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

         Предсједник Надзорног одбора  

 

                     Ранко Васић,дипл.ел.инж.,с.р 
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   приједлог 

На основу члана  7. и 11. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 75/04) и члана 44. став 1. tачка 6.Статута МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. 

Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград број:СА-16-03/12 од 

29.06.2012.године у скалду са чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03)  

Надзорни одбор МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, 

а. д, Вишеград на сједници одржаној дана 26.02.2014.године донио је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 

о именовању вршилаца дужности чланова Управе МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. 

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

 

 

Члан 1. 

 

Именују се вршиоци дужности чланова  Управе  МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“,а.д. Вишеград  до окончања поступка јавне конкуренције и 

избора на основу јавног конкурса и то: 

 

- Директор Миле Лакић,дипл.маш.инж. 

- Извршни директор за техничке   послове Милутин Баранац,дипл.ел.инж., 

- Извршни директор за економско-финансијске  послове Брано Топаловић, 

дипл.ецц., 

- Извршни директор за организационо-правне   послове Боро Нинквоић, 

дипл.правник и  

- Извршни директор иневстиције и развој Миле Перић,дипл.инж.технологије 

 

 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

         Предсједник Надзорног одбора  

 

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

 

ПС: ово је приједлог  одлуке,а приликом доношења и израде одлуке радиће се појединачне 

одлуке. 
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   приједлог 

На основу члана  7. и 11. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 75/04) и члана 44. став 1. Тачка 6.Статута МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. 

Требиње ЗП “Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград број:СА-16-03/12 од 

29.06.2012.године, Надзорни одбор МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње ЗП 

“Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград на сједници одржаној дана 26.02.2014.године 

донио је 

 

 

 

О Д Л У К У  

 

о разрјешењу чланова Управе МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње ЗП 

“Хидроелектране на Дрини”, а. д, Вишеград 

 

 

Члан 1. 

 

Разрјешавају се дужности  чланови  Управе  МХ „ЕРС“Матично предузеће а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“,а.д. Вишеград са даном 01.03.2014.године због истека мандата 

и то: 

 

- Директор Миле Лакић,дипл.маш.инж. 

- Извршни директор за техничке   послове Милутин Баранац,дипл.ел.инж., 

- Извршни директор за економско-финансијске  послове Брано Топаловић, 

дипл.ецц., 

- Извршни директор за организационо-правне   послове Боро Нинквоић, 

дипл.правник и  

- Извршни директор иневстиције и развој Миле Перић,дипл.инж.технологије 

 

 

 

Члан 2.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

         Предсједник Надзорног одбора  

 

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

 

ПС: ово је приједлог  одлуке,а приликом доношења и израде одлуке радиће се појединачне 

одлуке. 

 

 
 


