
































 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

Записник са XXXV 

ванредне сједнице 

Скупштине акционара 

Број: СА-22-04/21 

Датум: 23.08.2021. год. 

Страна 1 од 12 

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                    Издање број: 03 

 

 

 

Т а ч к а  5. 

 

Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Привременог одбора за ревизију 

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

 
         Предсједник XXXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је 

материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију. 

 

   Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда. 

 

         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 писаном 

изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео сљедеће: „Имајући у виду да је Друштво 

провело процедуру за избор сталног Одбора за ревизију, као и да је мандат постојећег 

привременог Одбора за ревизију ограничен до окончања процедуре за избор сталних 

чланова, гласам „за“. 

 

      Издвојена су образложења за доношење одлуке о разрјешењу чланова Привременог 

одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на 

Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара: 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да се ради о истеку мандата 

Привременог одбора. 

 
-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки 

дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да, се разрјешавају дужности чланови 

Привременог одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград јер су били привремено именовани до окончања 

процедуре именовања нових чланова Одбора за ревизију путем јавног конкурса; 

 

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оaif „Оpportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оaif „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif „Maximus 

fund“, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да, с обзиром да се на 

данашњој сједници доноси одлука о именовању чланова Одбора за ревизију, потребно је да 

се прије тога чланови привременог Одбора за ревизију разријеше дужности. 

 

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног 

реда, као и присутни акционари.  

 

      Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о разрјешењу чланова 

Привременог одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставио на гласање и коначно усвајање. 

 

      Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице 

скупштине акционара је констатовао да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили 

са сљедећим бројем гласова, односно процената: 
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ЗА  АКЦИОНАРИ Број акција 

 Гласање писаним 

путем 

 

МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 

            

           287.272.703 – 65,000396 % 

 Гласање писаним 

путем 

Фонд за реституцију РС а.д. Бања 

Лука 

               

               22.097.766 – 5,000000 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Future fund“  

 

22.381.182 – 5,064128 % 

 Гласање писаним 

путем  

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Opportunity fund“ 

 

14.614.425 - 3,306765 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Актива 

инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

 

3.714.277 - 0,840419 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „Балкан 

инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука 

 

558.186 – 0,126299 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

555.825 – 0,125765 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

136.616 - 0,030912 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

516.042 – 0,116763 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.382 - 0,011400 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

 Присутан Владимир Гладанац 152 – 0,000034  %    

 Присутна Маја Антић 2302 – 0,000521% 

У   К   У   П   Н   О 409.836.595 – 100,000000 % 

ПРОТИВ - 0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ - 0,000000 % 
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         Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу предсједника и чланова  привременог Одбора за ревизију  

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

 

 

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

а.д. Вишеград констатује да су предсједник и чланови Одбора за ревизију Одлуком 

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

Вишеград, број: СА-09-12/21 од 29.03.2021. године, именовани за привремене чланове до 

окончања процедуре именовања нових чланова Одбора за ревизију ЗП „Хидроелектране на 

Дрини“ а.д. Вишеград. 
 

            Скупштини акционара је достављен Приједлог привременог Надзорног одбора за 

именовање чланова Одбора за ревизију  број: НО-13-05/21 од   29.07.2021. године  и  у складу 

са тим доноси се Одлука о разрјешењу дужности предсједника и чланова  привременог 

Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње -  ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград: 

 Табаковић Радомира, дипл. ек. из Билеће, 

 Миливојевић Кристине, дипл. ек. из Бијељине и 

 Окиљевић Обрада, дипл. ек. из Источног Сарајева. 

 

 

Т а ч к а  6. 

 

Разматрање Приједлога Привременог надзорног одбора и доношење одлуке о именовању 

чланова Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград; 

 

          Предсједник XXXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је 

материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију. 

 

    Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда. 

 

         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 писаном 

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

Одлуке по овој тачки дневног реда, према којој се у Одбор за ревизију именују три 

прворангирана кандидата са проведеног јавног конкурса, те гласам „за“. 

  

         Издвојена су образложења за доношење одлуке о именовању чланова Одбора за 

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

Вишеград, сљедећих акционара: 
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-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки 

дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да, су сагласни са приједлогом одлуке о 

именовању чланова одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград који су им достављени у скупштинским 

материјалима; 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“ предложене кандидате, уз образложење, јер је 

избор спроведен коректно на законом прописан начин, а именовани кандидати испуњавају 

неопходне услове. 

 

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оaif „Оpportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оaif „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif „Maximus 

fund“, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да, на основу Извјештаја 

о раду Комисије за избор и именовање чланова Одбора за ревизију, видљиво је да су 

предложени кандидати заузели прва три мјеста на формираној ранг листи. 

 

 Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног 

реда, као и присутни акционари.  

 

       Предсједник сједнице скупштине акционара је одлуку о именовању чланова Одбора за 

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

Вишеград, ставио на гласање и коначно усвајање. 

 

       

     Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице 

скупштине акционара је констатовао да су се акционари изјаснили са сљедећим бројем 

гласова, односно процената: 

 

 

ЗА  АКЦИОНАРИ Број акција 

 Гласање писаним 

путем 

 

МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 

            

           287.272.703 – 65,000396 % 

 Гласање писаним 

путем 

Фонд за реституцију РС а.д. Бања 

Лука 

               

               22.097.766 – 5,000000 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Future fund“  

 

22.381.182 – 5,064128 % 

 Гласање писаним 

путем  

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Opportunity fund“ 

 

14.614.425 - 3,306765 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Актива 

инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

 

3.714.277 - 0,840419 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „Балкан 

инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука 

 

558.186 – 0,126299 % 
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         Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 
о именовању Одбора за ревизију 

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

 

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

а.д. Вишеград констатује да је привремени Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград утврдио и доставио Приједлог за именовање 

чланова Одбора за ревизију, број: НО-13-05/21 од 29.07.2021. године, те с тим у вези 

предложио Скупштини акционара Предузећа да изврши именовање чланова Одбора за 

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

 

Скупштина акционара, у складу са проведеном процедуром Јавног конкурса за 

избор и именовање чланова Одбора за ревизију и Одлуком Надзорног одбора, број: НО-              

НО-13-05/21 од  29.07.2021. године  именује Одбор за ревизију ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 

а.д. Вишеград на период од 4 (четири) године, у следећем саставу: 

 Табаковић Радомира, дипл. ек. из Билеће, 

 Окиљевић Обрада, дипл. ек. из Источног Сарајева и 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

555.825 – 0,125765 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

136.616 - 0,030912 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

516.042 – 0,116763 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.382 - 0,011400 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

 Присутан Владимир Гладанац 152 – 0,000034  %    

 Присутна Маја Антић 2302 – 0,000521% 

У   К   У   П   Н   О 409.836.595 – 100,000000 % 

ПРОТИВ - 0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ - 0,000000 % 
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 Миливојевић Кристине, дипл. ек. из Бијељине. 

 

Т а ч к а 7. 

 

Разматрање и доношење Oдлуке о разрјешењу чланова Привременог надзорног одбора 

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

 

          Предсједник XXXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је 

материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију. 

 

    Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда. 

 

          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 писаном 

изјашњавању по овој тачки дневног реда је навео сљедеће: „Имајући у виду да је Друштво 

провело процедуру за избор сталног надзорног одбора, као и да је мандат постојећег 

привременог Надзорног одбора ограничен до окончања процедуре за избор сталних 

чланова, гласам „за“. 

          

         Издвојена  су образложења за доношење Oдлуке о разрјешењу чланова Привременог 

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

Дрини“ а.д. Вишеград, сљедећих акционара: 

 

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки 

дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да се разрјешавају дужности чланови 

привременог надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград јер су били именовани за привремене чланове 

до окончања процедуре именовања нових чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград.  

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, јер је ради о истеку мандата 

Привременог одбора. 

 

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оaif „Оpportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оaif „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif „Maximus 

fund“, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да, с обзиром да се на 

данашњој сједници доноси одлука о именовању чланова Надзорног одбора, потребно је да 

се прије тога чланови привременог Надзорног одбора разријеше дужности. 

 

Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног 

реда, као и присутни акционари.  

 

      Предсједник сједнице скупштине акционара је Oдлуку о разрјешењу чланова 

Привременог надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ставио на гласање и коначно усвајање. 
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      Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице 

скупштине акционара је констатовао да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили 

са сљедећим бројем гласова, односно процената: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА  АКЦИОНАРИ Број акција 

 Гласање писаним 

путем 

 

МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 

            

           287.272.703 – 65,000396 % 

 Гласање писаним 

путем 

Фонд за реституцију РС а.д. Бања 

Лука 

               

               22.097.766 – 5,000000 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Future fund“  

 

22.381.182 – 5,064128 % 

 Гласање писаним 

путем  

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Opportunity fund“ 

 

14.614.425 - 3,306765 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Актива 

инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

 

3.714.277 - 0,840419 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „Балкан 

инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука 

 

558.186 – 0,126299 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

555.825 – 0,125765 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

136.616 - 0,030912 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

516.042 – 0,116763 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.382 - 0,011400 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

 Присутан Владимир Гладанац 152 – 0,000034  %    

 Присутна Маја Антић 2302 – 0,000521% 

У   К   У   П   Н   О 409.836.595 – 100,000000 % 

ПРОТИВ - 0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ - 0,000000 % 
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        Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 
о разрјешењу предсједника и чланова  привременог Надзорног одбора  

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

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

а.д. Вишеград констатује да су предсједник и чланови Надзорног одбора Одлуком 

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

Вишеград, број: СА-09-10/21 од 29.03.2021. године, именовани за привремене чланове до 

окончања процедуре именовања нових чланова Надзорног одбора ЗП „Хидроелектране на 

Дрини“ а.д. Вишеград. 
 

           Скупштина акционара констатује да је Комисија за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике 

Српске а.д. Бања Лука доставила Извјештај о раду са приједлогом за именовање, број: 05-

00-623-6/21 од 26.07.2021. године и у складу са тим доноси се Одлука о разрјешењу дужности 

предсједника и чланова  привременог Надзорног одбора МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње -  ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград: 

 Маја Антић, дипл. инг. елек. из Вишеграда, 

 Бојан Гиговић, дипл. инг. елек. из Вишеграда, 

 Здравко Бутулија, дипл. ек. из Требиња, 

 Срђан Раковић, дипл. правник из Бања Луке и 

 Драган Кајкут, дипл. ек. из Бања Луке. 

 

Т а ч к а 8. 

 

Разматрање Извјештаја о раду Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора 

и доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ 

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

 

          Предсједник XXXV ванредне сједнице скупштине акционара је констатовао да је 

материјал за наведену тачку дневног реда достављен акционарима, те отворио дискусију. 

 

    Присутнима су презентована писмена гласања поводом ове тачке дневног реда. 

 

          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 писаном 

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

Одлуке по овој тачки дневног реда, према којој се у Надзорни одбор именују три 

прворангирана кандидата са проведеног јавног конкурса испред капитала МП а.д. Требиње 

и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Требиње, те по један кандидат испред ПРЕФ-а 

и мањинских акционара, те гласам „за“. 
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         Издвојена су образложења за доношење одлуке о именовању чланова Надзорног 

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

Вишеград, сљедећих акционара: 

 

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки 

дневног реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да су сагласни са приједлогом одлуке о 

именовању чланова Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград која им је достављена у скупштинским 

материјалима. 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“ предложене кандидате, уз образложење, јер је 

избор спроведен коректно на законом прописани начин, а именовани кандидати 

испуњавају неопходне услове. 

 

- Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Оaif „Оpportunity fund“, Дуиф „Кристал инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оaif „Future fund“ и Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука – Omif „Maximus 

fund“, су по овој тачки дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да, гласају по приједлогу 

како је и достављено у материјалима, те да се на истом приједлогу налази њихов 

представник господин Драган Кајкут којем и тим путем исказују подршку. Такође, на основу 

Извјештаја о раду Комисије за избор и именовање чланова Надзорног одбора испред МХ 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, видљиво је да су предложени кандидати 

заузели прва три мјеста на формираној ранг листи. 

 

     Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“ по овој тачки 

дневног реда, као и присутни акционари.  

 

            Предсједник сједнице скупштине акционара је одлуку о именовању чланова 

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

Дрини“ а.д. Вишеград, ставио на гласање и коначно усвајање. 

 

      Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице 

скупштине акционара је констатовала да су се за предложену Одлуку акционари изјаснили 

са сљедећим бројем гласова, односно процената: 

 

 

ЗА  АКЦИОНАРИ Број акција 

 Гласање писаним 

путем 

 

МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 

            

           287.272.703 – 65,000396 % 

 Гласање писаним 

путем 

Фонд за реституцију РС а.д. Бања 

Лука 

               

               22.097.766 – 5,000000 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Future fund“  

 

22.381.182 – 5,064128 % 

 Гласање писаним 

путем  

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Opportunity fund“ 

 

14.614.425 - 3,306765 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 
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       Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси  

О Д Л У К У 
о именовању Надзорног одбора 

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

 

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

а.д. Вишеград констатује да је Комисија за избор и именовање чланова Надзорног одбора 

испред МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука  

доставила Извјештај о раду број: 05-00-623-6/21 од 26.07.2021. године, те с тим у вези 

предложила Скупштини акционара Предузећа да изврши именовање чланова Надзорног 

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

 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Актива 

инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

3.714.277 - 0,840419 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „Балкан 

инвестмент фонд“ а.д. Бања Лука 

 

558.186 – 0,126299 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

555.825 – 0,125765 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „ВИБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

136.616 - 0,030912 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

516.042 – 0,116763 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.382 - 0,011400 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

 Присутан Владимир Гладанац 152 – 0,000034  %    

 Присутна Маја Антић 2302 – 0,000521% 

У   К   У   П   Н   О 409.836.595 – 100,000000 % 

ПРОТИВ - 0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ - 0,000000 % 
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Скупштина акционара, у складу са проведеном процедуром Јавног конкурса за 

избор и именовање чланова Надзорног одбора  именује Надзорни одбор МХ „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње  ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград на период од 4 (четири) године, у 

сљедећем саставу: 

 

1. Испред МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања 

Лука: 

       - Антић Маја, дипл. инж. ел., из Вишеграда; 

- Гиговић Бојан, дипл. инж. ел., из Вишеграда и 

- Николић Стојанка, дипл. ек., из Вишеграда. 

 

2. Испред Пензијског резервног фонда Републике Српске: 

    - Здравко Бутулија, дипл. ек. из Требиња 

 

3. Испред мањинских акционара: 

    - Драган Кајкут, дипл.ек. из Бања Луке. 
 

 

 

 

        Предсједник XXXV ванредне сједнице 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 након сваког гласања констатовао да је приједлог изгласан, односно усвојен 

или да није усвојен. 

 

 

Прекида у току рада засједања није било. 

 

 

Скупштина је завршила са радом у 12.40 часова. 
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Прилози, приједлози одлука, пуномоћи представника акционара правних лица, 

увјерења о статусу акционара и величини акционарског улога, извјештај комисије за 

гласање, рачунарски резултати гласања, чине саставни дио овог записника. 

 

 

 

 

Записничар 

 

Овјеривачи записника Предсједник XXXV ванредне 

сједнице скупштине акционара 

 

Марија Шимшић 

 

Владимир Гладанац 

 

Радиша Николић 

Томислав Поповић 

 

 

 

 

   

 

 




