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НАДЗОРНИ ОДБОР 

Број: НО- 01-     /18 

Датум:      .01.2018 године 

 

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС», број: 75/04 и 

78/11), у складу са чланом 44. став 1. тачка 17. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње -  ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број:СА-16-03/12 од 29.06.2012. 

године, број: СА-11-05/13 од 15.02.2013. године и број:СА-18-08/14 од 13.06.2014. године, 

Надзорни одбор јe, након разматрања Информације Управе Друштва, број: УП-02-04/18 од 

10.01.2018. године, на ______________сједници одржаној дана               , на приједлог Управе 

Друштва  и препоруку Одбора за ревизију, донио 

 

ОДЛУКУ 
о приједлогу за оснивање заједничког привредног друштва за обављање концесионе 

дјелатности «Хидроелектране Бук Бијела» д.о.о.  
 

 
I 

Констатује се да је Надзорни одбор МХ «ЕРС» МП  а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на 

Дрини“ а.д. Вишеград, разматрао и прихватио Информацију Управе ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. о потребним активностима на на оснивању привредног друштва за 

обављање концесионе дјелатности „Хидроелектране Бук Бијела“ д.о.о. број: УП-02-04/18 од  

10.01.2018. године, а чији су оснивачи чланови Конзорцијума МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград са учешћем у оснивачком капиталу Друштва од 

80% и МХ „ЕРС“ Матично предузеће а.д. Требињен са учешћем у оснивачком капиталу 

Друштва од 20%. 

Прихватајући предметну Информацију, констатује се да је Надзорни одбор упознат са 

приједлогом Уговора о оснивању друштва „Хидроелектране Бук Бијела“ друштво са 

ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије као и предлогом 

Статута Друштва.   

 

 

                                                                      II 

 

Прихватајући предметну Информацију Управе МХ «ЕРС»МП а.д. Требиње ЗП 

«Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград, Надзорни одбор у даљој процедури доношења 

неопходних одлука органа Друштва за оснивање концесионог привредног друштва 

«Хидроелектрана Бук Бијела» д.о.о., предлажи Скупштини акционара МХ «ЕРС» МП а.д. 

Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини»а.д.Вишеград, уз добијање предходне сагласности 

Владе РС у функцији Скупштине акционара Матичног предузећа да: 

- одобри , односно донесе одлуку о оснивању концесионог привредног друштва 

«Хидроелектрана Бук Бијела», друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и 

продају електричне енергије, заједно са МХ «ЕРС»МП а.д. Требиње , којом ће уједино  

-одобрити /дати сагласност за закључење Уговора о оснивању Друштва, 

-овластити директора МХ «ЕРС»МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. 

Вишеград Недељка Перишића и извршног директора за инвестиције и развој Мила Перића, 

за његово потписивање, 
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-одобрити/ дати сагласност на Статут «Хидроелектрана Бук Бијела» д.о.о. те 

-именовати представника капитала МХ «ЕРС»МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на 

Дрини» а.д. Вишеград у Скупштини концесионог друштва « Хидроелектрана Бук Бијела», 

друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије. 

 

III 

Код доношења ове Одлуке, Надзорни одбор је имао у виду разлоге наведне  у 

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

а.д. Вишеград за оснивање концесионог привредног друштва а посебно обавезе 

Конзорцијума из члана 6. Уговора о концесији за изградњу и коришћење хидроелектране 

„Бук Бијела“, на ријеци Дрини и члана 9. Прелиминарног споразума за изградњу 

хидроеелктране „Бук Бијела“ у систему Горња Дрина закљученог са Кинеском компанијом 

Dongfang Electric Inetrnational Corporation , који обавезује Конзорцијум на оснивање овог 

концесионог привредног друштва, те коначну надлежност Скупштине акционара МХ 

«ЕРС»МП а.д. Требиње ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград за доношење одлуке о 

његовом оснивању ( члан  37. став 1. тачке 12. и 17. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње -  ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград). 

 
Предметна Информација Управе ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград , број 

и датум наведени,  чине саставни дио ове Одлуке. 

 

                                                                     IV 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се у Књигу одлука и доставља се 

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

Вишеград, Управи Матичног предузећа и Управи ЗП „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград. 
 

 

                                                                                                      Предсједник Надзорног одбора, 

 

                                                                                                        Маја Антић, дипл.инж.ел. 
 

 

Доставити: 
- Надзорном одбору,  

- Скупштини акционара,                                                        

- Управи МХ“ЕРС“ Матично предузеће ад Требиње, 

- Управи Друштва и 

- Архиви.    
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