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На основу члана 11. Пословника о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП 

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

 

ТРИДЕСЕТПРВУ СЈЕДНИЦУ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ 

Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње –  

ЗП „Хидроелектране  на Дрини“ а.д. Вишеград 

која ће се одржати 12.02.2016. године,                                                          

  са почетком у 11.00 часова 

 

На сједницу се  

 

П    О    З     И     В     А    

 

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ 

 

За сједницу се предлаже сљедећи 

 

Д н е в н и   р е д : 

 

1. Разматрање и усвајање записника са 30. сједнице Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. 

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

 

2. Разматрање и давање препоруке за утврђивање приједлога Ребаланса Плана 

пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 

2015. годину; 

 

3. Разматрање и давање препоруке за утврђивање приједлога Плана пословања МХ „ЕРС“ 

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

 

4. Разматрање и давање препоруке за утврђивање приједлога Плана пословања МХ „ЕРС“ 

МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период 2016. - 2018. 

године; 

 

5. Разматрање и давање препоруке за усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о 

редовном и потпуном попису средстава, потраживања и обавеза на дан 31.12.2015. 

године; 

 

6. Разматрање и давање препоруке за усвајање Извјештаја о стању заштите на раду и 

противпожарне заштите за 2015. годину; 

 

7. Разматрање и давање препоруке за усвајање Плана и програма мјера заштите на раду 

и противпожарне заштите за 2016. годину; 

 

8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одјељења интерне 

ревизије МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2015. 

годину; 
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9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишње студије ризика и Плана рада 

Интерне ревизије МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград за 2016. годину;  

 

10.  Упознавање и давање препоруке на приједлог Правилника о јавним набавкама МХ 

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

 

11.  Упознавање са Извјештајима о набавкамa и извођењу радова чији је процес уговорања 

окончан у интервалима: 01.12.2015.-15.12.2015., 16.12.-31.12.2015. и 01.01.-15.01.2016. године;  

 

12.  Разматрање и давање препоруке за усвајање одлука о покретању поступка јавних 

набавки: 

    - вакум пумпа за машину MU 200, 

    - компресор за машину MU 200, радни притисак 20 бара, 

    - мултиканални прецизни анализатор снаге, 

    - гардеробни ормар (метални) GO-G1 1800x305x500 mm и 

    - угоститељске услуге за 2016. годину. 

 

13.  Разматрање и давање препоруке за доношење Одлуке за подношење Понуде за 

додјелу концесије за изградњу и коришћење Хидроелектране Бук Бијела на ријеци 

Дрини, општина Фоча, путем преговарачког поступка; 

 

14.  Текућа питања. 
 

 

                                                                            Предсједник Одбора за реизију, 

                                                                           Његош Танасковић, дипл.ек. с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


