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OPU:795/2021 

\ ORIGINAL. Ј 
Ја, Slavica Davidovic пotar sa sluzbenim sjedistem и Foci u ulici Petra Bojovica ЬЬ, ро pozivu Direktora 
Mjesovitog Holdiпga "ERS" МР a.d. ТrеЬiпје ZP "Hidroelektrane па Drini"a.d. Yisegrad ( u daUem 
tekstu:Dn1stvo) prisustvovala sam redovnoj godisnjoj sjednici Skupstine akcionara tog privrednog drustva 
ko ј u је sazvao N adzorn i odbor. --------------------------------------------------------------------------------

Skupstina је zakazana za dan 30.12.2021 godine и prostorijama Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. 
ТrеЬiпје - ZP "Нidroelektrane na Drini" a.d. Visegrad и Foci .---------------------------------------------------
Uvidom и Rjeseпje Okruznog privredпog suda и Istocпoш Sarajevu utvrdila sam da је Drustvo 
Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. TreЬinje ZP "Hidroelektrane па Drini"a.d. Yisegrad registrovano 
kod Okruznog privrednog suda u Istocnom Sarajevu, MBS:89-02-0013-09(stari broj:1-1642), 
JIB:4400497620000----------------------------------------------------------------------------------------
Skupstina је zakaza11a za dап 30.12.2021.godiпe u prostorijama Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. 
TreЬinje - ZP "Нidroe\ektraпe па Driпi" a.d. Visegrad u Foci .-----------------------------------------------

ZAPISNIК 

Sa redovne godisnje sjednice Skupstine akcionara 
Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. Treblnje ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Visegrad 

odrzaпe dапа 30.12.2021. godine u prostorijama Mjes~vitog Holdinga "ERS" МР a.d. TreЬinje - ZP 
" Hidroelektraпe па Driпi" a.d. Yisegrad u Foci sa pocetkom и 12,00 ( dvanaest) casova.---------------------
Obavjesteпje о sazivanjн redovne godisnje sjednice Skupstine akcionara Mjesovitog Holdinga 
"ERS" МР a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane па Drini"a.d. Visegrad objavljeno је dапа 27 i 
28.11 . 2021.godiпe u listu "Nezavisne поviпе" i "Glas Srpske", te na iпternet straпici Drustva i 
Ban ја\ ucke berze ( www. Ь 1 berza. сот).----------------------------------- ---- -----------------------------------------

N otar је izvrsio uvid u oglase iz dпevnih novina koji se zadrzavaju и sporednom spisu notara. -------------

Uz obavjesteпje о sazivaпju Skupstine dostavljeп је sljedeci:------------------------------------------------------

DNEVNIRED 
1. Izbor radпih tijela:-------------------------------------------------------------------------------------------

predsjednika Skupstine akcionara; 
komisije za glasaпje; 

zapisnicara i dva ovjerivaca zapisпika; 
2. Razmatraпje i usvajanje Izvjestaja KomisUe za glasanje; 
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI vant"edne sjednice Skupstine akcionara Mjesovitog 

Holdiпga "ERS" МР a.d . TreЬinje - ZP "Hidroelektrane па Drini" a.d . Visegrad, odrzane dana 
27.10.2021. godiпe; 

4. Razmatranje i usvajanje Izvjestaja Nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka о 
reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvjestaja Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. TreЬinje -
ZP "Нidroelektraпe па Drini" a.d. Visegrad za godinu koja se zavrsava 31.12.2020. godine; 

5. Razmatranje i usvajanje Izvjestaja Nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka о 
reviziji Konsolidovanih finansijskih izvjestaja Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. TreЬinje - ZP 
"Hidroelektrane па Driпi" a.d. Visegгad i НЕ "Вistrica" d.o.o. Роса za godinu koja se zavrsava 
31.12.2020. godine; 
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6. Razmatraлje i usvajanje Revidovanih nekonsolidovanih finansijskЉ izvjestaja Mjesovitog 
Holdinga "ERS" МР a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Visegrad za period 01.01 . -
31.12.2020. godine; 

7. Razmatranje i usvajanje Revidovanih konsolidovanih finansijskih izvjestaja Mjesovitog Holdinga 
"ERS" МР a.d. TreЬinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Visegrad i НЕ "Bistrica" d.o.o. Роса 
za period О 1.01. - 3 1.12.2020. godiлe; 

8. Razmatranje i usvajaпje Izvjestaja о poslovanju Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. TreЬinje -
ZP "Нidroelektrane na Drini" a.d. Visegrad za 2020. godinu; 

9. Razmatranje i usvajanje Koпsolidovanog izvjestaja о poslovaпju Mjesovitog Holdinga "ERS" 
МР a.d . TreЬinje - ZP "Нidroelektrane na Dгiпi" a.d. Visegгad i НЕ "Bistrica" d.o.o. Foca za 
2020. godinu; 

1 О. Razmatгanje prijedloga i usvajanje Odluke о pokricu guЬitka Mjesovitog Holdinga "ERS" МР 
a.d. Treblnje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Visegrad ostvarenog u poslovnoj 2020. godini; 

11. Razmatraпje prijedloga i usvajanje Akcioпog рlапа za оtk\апјапје uocenih nedostataka i 
realizaciju preporuka 11ezavisnog revizora "Graпt Tlюrпto11" d.o.o. Banja Luka ро Revizorskom 
izvjestaju Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d, TreЬinje - ZP "Нidroelektraпe па Driпi" a.d. 
Visegrad za 2020. godiпu 

12. Razmatraпje i usvajaпje Izvjestaja о radu Nadzorпog odbora Mjesovitog Holdiпga "ERS" МР 
a.d . ТrеЬiпје - ZP "Hidroelektrane па Drini" a.d. Visegrad za 2020. godiлu ; 

13 . Razmatraпje i usvajaпje lzvjestaja о radu Odbora za revizUu Мjesovitog Holdiпga "ERS" МР 
a.d. TreЬinje - ZP "Нidroelektra11e na Drini" a.d. Visegrad za 2020. godiпu; ' 

14. Razmatranje i usvajanje lzvjestaja о ugovorima zakljucenim izmedu Mjesovit'og Holdinga "ERS" 
МР a.d. TreЬinje - ZP "Hidroelektraпe па Drini" a.d . Visegrad i poveza11Љ lica u poslovnoj 2020. 
godiпi ; 

15. Razmatranje i usvajaпje Izvjestaja о racuпovodstvu, izvjestajima i fiпansijskom poslovaпju 

javпog preduzeca i njegovih povezaпi\1 preduzeca u 2020. godini; 
16. Razmatranje i usvajanje lzvjestaja о uskladenosti poslovanja Preduzeca sa zakonskim i drugim 

regulatorпim za\1tjevima; 
17. Razmatranje i donoseпje Odluke о davaпju saglasпosti па Odluku Nadzorпog odbora Mjesovitog 

Holdinga "ERS" МР a.d. ТrеЬiпје - ZP "Hidroelektrane па Drini" a.d. Visegrad broj: N0-03-
03/21 od 09 . 11 .2021. godiпe о dokapitalizacij i Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Foca konverzijom 
potrazivaпja u пovcani ulog osnivaca Drustva; 

18. Razmatranje i donoseпje Odluke о davaпju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mjesovitog 
Holdinga "ERS" МР a.d. TreЬinje - ZP "Hidroe\ektrane na Dri11i" a.d. Visegrad broj : N0-03-
04/21 od 09.11.2021. godine о dokapitalizaciji Hidroelektraпe "Bistrica" d.o.o. Foca povecanjem 
osnovпog kapitala Drustva пovim пovcanim ulogom osnivaca Drustva 

19. Razmatranje i. donosenje Odluke о izmjeni i dopuni Odluke о osnivanju Hidroelektrane 
"Bistrica" d.o.o. Foca - precisceni tekst --------------------------------------------------------------

20. Razmatranje i donosenje Odluke о davaпju iпstrukcije za glasanje predstavniku kapita\a 
Mjesovitog Holdinga «ERS» МР a.d. Trebinje - ZP «Hidroelektrane na Drini» a.d. Visegrad u 
Skupstin i Н idroelektraпe «В istrica» d .о .о. F оса.------------------------------------------------------

Redovna Sjednica Skupstiпe akcionara zapocela је rad u zakazano vrijeme u Ј 2( dvanaest)casova:-----

Predsjed11ik пadzorпog odbora, Маја Antic, је otvorila sjed11icu, pozdravila sve prisutne i pozeljela 
uspjesan rad redovne godisпje sjedпice skupsti11e akcionara. Podsjetila је, da је redovna godis11ja sjednica 

Skupstiпe akcioпara sa~vana Odlukom nadzornog odbora, broj: N0-03-08/21 od 09 .11.2021. godine i da 
је oglas о sazivaпju sjednice skupstine akcionara objavlje11 u dпevпim listovima "Glas Srpske" i 
"Nezavisne novine" dana 27. i 28. novembra 2021. godine, kao i na veb stranici banjalucke berze i veb 
straпici Drustva, te da је priЬavljeп izvjestaj Ceпtralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, i 
kпј iga akcionara sa staлjem па dап 20.12.2021. godiпe, koji је Drustvu dostavlje11 u elektronskom oЫiku, 
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LIZ propratn i akt broj: О 1-225 50/21 od 21 .12.2021. godine.------------------------------------------------------
Na redovnu godisnju sjednicu skupstine akcionara sн pozvani svi akcioпari pravna i fizicka lica koja 
imaju akcije н Drustvu i foпdovi. Predsjednik nadzornog odbora је konstatovala da redovnoj godisnjoj 
sjedпici skupstine akcionara prisustvuju clanovi uprave Drнstva, direktor Preduzeca Nedeljko Perisic, 
vrsilac duznosti izvrsnog direktora za tehnicke poslove i odrzavanje Tomislav Popovic, izvrsni direktor za 
orga11izacio110-pravne poslove Апа Bozic i izvrsni dir~tor za ekonomsko-fmansijske poslove Вi1јапа 
Maksiпюvic. Sjedпici, takode, prisustvuje predsjednik Odbora za revizUн Radomir Tabakovic i vrsilac 
duznosti direktora Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Foca Dejan Pavlovic.-------------------------------------
Na osnovu prijava i pisanih izjasnjenja о glasanju па sjedпici su prisнtni, odnosno predstavljeni sUedeci 
а kc i о n ari : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Tomislav Popovic iz Visegrada, JMBG: 2105967790021, broj akcija 50382 ili 0,011400 % ucesca u 
u ku рп 01n kap i tal u, ------------------------------------------------------------------------------------------------

• Vladimir Gladaпac iz Visegrada, JMBG: 0506978133666, broj akcija 152 ili 0,000034 % ucesca u 
u k u р n 01n kap ital u, -----------------------------------------------------------------------------------------------

• Radisa Nikolic iz Yisegrada, JMBG: 2106964133654, broj akcija 10127 ili 0,002291 % ucesca u 
u k u р n о m ka pi ta 1 u. ----------------------------------------------------------------------------------------------

• Маја Aпtic iz Visegrada, ЈМВG: 2711979138645, broj akcija 2302 ili 0,000521 % ucesca u 
ukнpn 01n ka р i ta 1 u. ----------------------------------------------------------------------------------------------

• МН "ERS" МР a"d. TreЬinje, Foпd za restituciju RS a.d. Banja Luka, akt od 211-.12.2021. godine, 
broj akcija 309370469 ili 70,000396 % ucesca u ukupnom kapitalu,--------------------------------

• Duif "Кristal invest" a.d . Вапја Luka - Oaiffllture fund, akt broj: 594-V21 od .28.12.2021. godiпe,~ 
broj akcija 223 81182 ili 5 ,064128 %-ucesca u u upnom apitalu,-~--=------=-------------------

• Duif "Кristal invest" a.d. Banja Luka - Omif maximus fund, akt broj : 594-I/21 od 28.12.2021. 
godine, broj akcija 15130467 ili 3,423529 % ucesca u ukupnom kapita1u,--------------------------

• DUIF "Euroinvestment fond" a.d. Вапја Luka - Oaif Euroinvestment fond, akt broj: I-01-178/21 od 
27.12.2021. godine, broj akcija 10626539 ili 2,404437 % ucesca t1 ukнpnom kapitalu,----------

• Duif "Menagement SoJutions" d.o.o. Banja Luka - Oaif "Aktiva iпvest fond" a.d. Вапја Luka, akt 
broj: MS-2-497/2i od 07.12.2021. godine, broj akcija 3714277 iJi 0,840419 % ucesca u ukupлom 
kapitalu,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Duif "Menagemeпt Solutions" d.o.o. Banja Luka - Oaif "Bors Invest fond" a.d. Banja Luka, akt 
broj: MS-2-497/21 od 07.12.2021. godine, broj akcija 555825 ili 0,125765 % ucesca u ukupnom 
kapitalu,----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Вапја Luka - Oaif "УIВ fond" a.d. Banja Luka, akt broj: MS-
2-497/2021 od 07.12.2021. godiпe, broj akcija 136616 ili 0,030912 % нсеsса u ukнpnom kapitalu, 

• Duif "Menagement Solutioпs" d.o.o. Вапја Lнka - Omif "Balkan iпvestmeпt foпd" a.d. Вапја Luka, 
akt broj: MS-2-497/21 od 07.12.2021. godiпe, broj akcija 558186 ili 0,126299% ucesca u ukupnom 
kapitalu,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• PREF "Drustvo za upravljanje peпzUskim rezervн.~...fondom RS" a.d. Banja Luka, akt broj: 01-
614/2 1od27.12.2021. godiпe, broj akcija 44386314 ili 10,043168 % ucesca и ukupnom kapitalu, 

• Dнif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja Luka - Oaif "Profit plus" a.d. Banja Luka, akt broj : MS-
2-497/21 od 07.12.2021. godine, broj akcija 2893861 ili 0,654786 % ucesca и ukupnom kapitalu, 

• Duif "Meпagement So1utions" d.o.o. Banja Lнka - Omif "УВ foпd" a.d. Вапја Luka, akt broj: MS-
2-497 /21od07.12.2021. godiпe, broj akcija 19896 ili 0,004502 % ucesca u ukupпom kapitalu, 

• Duif "Polara invest" a.d. Вапја Luka - Oaif "Adriatic Balanced", akt broj: 3 76-1121 od 29.12.2021. 
godine, ьrој akcUa 4233432ili о,957887 % ucesca и нkuрпош kapitatн,---------------------------

• DUIF "Polara invest" a.d. - Oaif "Jalюrina koin", akt broj: 376-1/21 od 29.12.2021. godine, broj 
akcija 5657418 il i 1,280088 % ucesca u ukнpnom kapitalu,------------------------------------------
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• DUIF "Polara invest" a.d - Omif "Privrednik invest" a.d. Валја Luka, akt broj : 376-1/21 od 
29.12.2021. godine, broj akcija 83584 ili 0,018912 % ucesca u ukupnom kapitalu,---------------

• SME lпvest d.o.o. Mostar - Oif SME ВН EQUПY, akt broj: 12-02-231121 od 30.11.2021 . godine, 
broj akcija 64932 il i 0,014692 % ucesca u ukupпom kapitalt1.-------------------------------------------

Izbor radnili tijela 

Izbor predsjednika re(/ovne godisnje sjednice skupstine akcionara 

Afl 1. 

fzbor predsjednika redovne godiSnje sje(/nice skupstine akcionara 

Predsjedпik nadzorпog odbora Маја Aпtic је nakoп navedenog saopstenja otvorila sjedпicu skupstiпe 
akcio11ara i predlozila da se za predsjedлika redovne godisпje sjednice skupstiпe akcionara i111eпuje 
Tomislav Popovic, magistar tehnickih nauka. Nakon sto је predsjednik nadzornog odbora objasnila nacin 
glasa11ja akcionara koji su se izjasnjavali pisanim putem i prisutni akcionari licno, za njen prijedlog 
akcionari su glasali па sljedeci naci11: -----------------~-·-·----------------------------------------------------------

. 
ZA AKCIONARI Broj akcija 

Glasanje pisanim 

putem 
МН "ERS" - МР a.d. Trebiпje 287.272.703 -65,000396 % 

Glasanje pisaпim Foпd za restituciju RS a.d. Banja Luka 
putem 

22.097.766- 5,000000 % . 
Glasanje pisanim Duif "Кristal iлvest" a.d. Banja Luka -
putem Oaif "Future Љnd" 

22.381.182-5,064128 % 

Glasaпje pisanim Duif "Euroinvestment" a.d. Banja Luka 

' 
putem - Oaif Euroinvest111e11t fond ] 0.626.539 - 2,404437 % 

Glasanje pisanim Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka -
putem Oaif Јаћогiпа Koin" 5.657.418 - 1,280088 % 

Glasanje pisaпim Duif "Meпagement Solutions" d.o.o. 
putem Banja Luka - Oaif "Aktiva invest foпd" 3.714.277 - 0,840419 % 

a.d. Banja Luka 
Glasaпje pisanim Duif "Me11ageme11t Solutioпs" d.o.o. 
putem Banja Luka - Omif "Balkan investment 558.186-0,126299 % 

foпd" a.d. Banja Luka 
Glasanje pisaпim Duif "Meпagement Solutions" d.o.o. 
putem Banja Luka - Oaif "Bors Iпvest fond" 555.825 - О, 125765 % 

a.d. Banja Luka 
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Glasanje pisanim Duif "Menagement Solutions" d.o.o. 
putem Banja Luka - Oaif "VIВ fond" a.d. Banja 136.616 - 0,03091 2 % 

Lt1ka 
Glasanje pisanim Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka -
putem Omif "Privrednik invest" a.d. Banja 83 .584 - 0,018912 % 

Luka 
Glasanje pisanim SME Iпvest d.o.o. Mostar - OrF SME 
putem ВН EQUIТY 64.932 - 0,01 4692 % 

Glasaлje pisaпim 

putem "PREF" a.d. Banja Luka 44.3 86.З 14 - 10,043168 % 

Glasanje pisaпim Duif "Кristal invest" a.d. Banja Lнka -

putem Omif "Maximus fund" 15.130.467 - 3,423529 % 

Glasanje pisaлim Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka -
putem Oaif "Adriatic Balanced" 4.233.432 - 0,957887 % 

... " 
~ Glasaпje pisanim Duif "Menagemeпt Solutions" d.o.o. 

putem Banja Luka - Oaif "Profit plus" a.d. 2.893 .861 - 0,654786 % 
Вао.ја Luka 

G\asanje pisaпim Duif "Menagemeпt Solutions" d.o.o. 
putem Banja Lt1ka - Omif "VB fond" a.d. Banja 19.896 - 0,004502 % 

Luka 
Prisutaп Tomislav Popovic 50.382 - 0,01 1400 % 

Prisutaп Radisa Nikolic 10.127 - 0,00229] % 

Prisutaп V\adimir Gladanac 152 - 0,000034 % 

Prisutпa Маја Antic 2302 - 0,000521 % 

u к u р N о 419.875.961-100,000000 % 

PROTIV - 0,000000 % 
UZDRZANIH - 0,000000 % 

' ~ Pre{/sje{/nik nac/zornog odbora konstatovala је, da је, Tomislav Popovic, magistar telmickilz nauka, 

izabran џ1 predsje{/nika redovne godiSnje sjednice skupstine akcionara veCinom glasova prisutnili, 
oflllosno predstavljenill akcionara.~--~----~---~~-~-~~-----------~~----~~-~-------~~-----~~--------

Tomislav Popovic је preuzeo predsjedavaпje sjednicom. Zal1valio se na ukazanom povjerenju i u skladu 

sa c lanom 279. Zakona о privrednim drustvima imenovao је komisiju za glasanje, zapisnicara i dva 

ОУ ј eri У а са zap i SП i ka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Izbor komisije za glasanje 

Predsjednik redovne godisnje sjednice skupstine akcionara је preuzeo predsjedavanje sjednicom i пakon 
uvodnog izlaganja, а и skladu sa clanom 279. Zakona о privrednim drustvima, imeпovao је komisiju za 

glasaпj е u s 1 ј ed есет sas ta vu :-------------------------------------------------------------------------------------------
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1 . Sr?a~ Diki~, pr~?s~ednik,----------------------------:----------------------------------------------------------
2. М 1 l os Gav п lov 1 с, с lan, ------------------------------------------------------------------------------------------

1 З. Marija Ninkovic, c\an------------------------------------------------------------------------------------------

Izhor zapisnicara i dva ovjerivaca zapisnika 

Pгedsjednik redovпe godisnje sjedпice skupstine akcio11ara za zapis11icara је ime11ovao notara Slavicu 
Davidovic, а za ovjerivace zapisnika Vladimira Gladaлca i Radisll Nikolica.------------------------------

Ad 2. 

Razmatranje i usvajanje izvjestaja komisije za glasanje 

Komisija za glasaпje је koпstatovala da је obezbjeden izvjestaj Centralnog registra hartija od vrUednosti 
na dан 20.12.2021: godirie, tj. deseti dan prije dana odrzavanja redovne god isnje sjednice skllpstiлe 
akcio11ara . ---- - -----------~--------------------------- -- ------------- - - --- - ---------------- -------------------- - ----------

Ko111isija za glasanje је podпijela izvjestaj u kome је konstatovano da је redovnoj godisnjoj sjednici 
skupstine akcioпara Drllstva od ukupпo 2.027 akcionara, koji raspolazu sa ukupno upisanih 441 .955.31 2 
akclja, odnosno glasova, prisustvovalo licпo ili preko dostavljenih pismenih izjasnjavaпja ро tackama 

l dпevпog reda, 20 (dvadeset) lica koja raspolazu sa ukupno 419.875.961 akcija, odnosno glasova, sto 
predstavlja 95,004167 % od ukupпog broja akcionara.-----------------------------------------------------------
Pravo l!Cesca 1 pravo glasa na redovnoj godisnjoj sjednici skupstine akcioпara ostvarili su akcioпari, 

\
. . 

prav11a 1са: -- ----------------------------------- - ------ ---- ----------------- - ------------- - - -- - ---- - - ---------------------

AKCIONARI Broj akcija 

1• 1--~-+-~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~1--~~~~~~~~~~~~--; 

Glasanje pisanim putem 

' 

G\asaпje pisanim putem 

Glasaпje pisanim putem 

Glasanje pisanim putem 

Glasanje pisanim putem 

Glasanje pisanim putem 

Glasanje pisanim putem 

МН "ERS" - МР a.d. Trebiпje 

Fond za restituciju RS a.d . Banja Luka 

Duif "Кristal invest" a.d . Banja Luka - Oaif 

"Future fund" 

Duif "Euroinvestment" a.d . Banja Luka -
Oaif Euroinvestment fond 

Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka - Oaif 
Jahorina Koin" 

Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
Luka - Oaif "Aktiva invest fond" a.d. Banja 
Luka 

Duif "Menagement Solutions" d .o.o. Banja 

Luka - Omif "Balkan investment fond" a.d. 

6 1 

287.272.703 - 65,000396 % 

22.097.766- 5,000000 % 

22.381.182 - 5,064128 % 

10.626.539 - 2,404437 % 

5.657.4l8 - 1,28008 % 

3.714.277 - 0,840419 % 



Banja Luka 

Glasanje pisanim putem Duif " Menagement Solutions" d.o.o. Banja 

Luka - Oaif "Bors Invest fond" a.d. Banja 

Luka 

Glasanje pisanim putem Duif "Mщiageщent SoJutions" d.o.o. Banja 

Luka - Oaif "VТВ fond" a.d. Banja Luka 

Glasanje pisanim putem Duif "Polara invest" a.d. 6anja Luka - Omif 

"Privrednik invest" a.d. Banja Luka 

Glasanje pisanim putem SME Invest d.o.o. Mostar - OIF SME ВН 

EQUitY 

Glasanje pisanim putem "PREF" a.d . Banja Luka 

Glasanje pisanim putem Duif "Кristal invest" a.d. Banja Luka - Omif 

"Maximus fund" 

Glasa11je pisanim putem Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka - Oaif 

"Adriaric Balanced" 

Glasanje pisanim putem Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 

Luka - Oaif "Profit plus" a.d . Banja Luka 

Giasanje pisanim putem Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 

Luka - Omif "УВ fond" a.d. Banja Luka 

U К U Р N О - pravna lica 

OPU:795/2021 

558.186 - О, 126299 % 

555.825 - О, 125765 % 

136.616 - 0,030912 % 

83 .584 - 0,018912 % 

64.932 - О,ОЈ4692 % 

44.386.314 - 10,043168 % 

1 ~.130.467 - 3,423529 % 

4.233.432 - 0,957887 % 

2.893.861 - 0,654786 % 

19.896 - 0,004502 % 

419.812.998 - 94,98992 % 

,._lsp~~d akcionara iz reda g;actana pristupila su 4 (cetiri) lica koja su vlasnici, odnosno zastupnici 62.963 
8 ~kc1Ja, odnos110 0,014246 Yo.---------------------------------------------------------------------------------

Naprijed пavedeni akcionari su identifikovani od strai1e koшisije za glasanje u pogledu lica, kao i u 
pogledu prava koja im pripadaju . Nakon toga је koшisija konstatovala i potvrdila da је redov11oj godisпjoj 
sjedпici skupstiпe akcioпara Mjesovitog Holdinga ,,ERS" МР a.d. TreЬi11je - ZP "Hidroelektrane na 
Driпi" a.d. Visegrad pristupio, odnosno predstavUe11 dovoljaп broj akcioвara koji imaju vise od polovine 
od ukн pn og bro ја g lasova. ---------------------------------------~------ -----------------------------------------------
N ako п pod11ose11ja izvjestaja komisije za glasanje, isti је dat na glasanje, za koji se izjas11ilo sa sljedecim 
broje111 glasova, odnosno procenata: -------------------------------------------------------------------------------

ZA AKCIONARJ Broj akcija 

Glasanje pisanim puteщ 

МН "ERS" - МР a.d. TreЬinje 287.272.703 - 65,000396 % 
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Glasanje pisanim putem Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka 

1 22.097.766 - 5,000000 % 

Glasanje pisanim pu.tem Duif "Krista1 invest" a.d. Banja Luka - Oaif 

1! 
"Future fund" 

22.381.182- 5,064 128 % 

Glasanje pisanim putem Duif "Eurьinvestment" a.d. Banja Luka -
OaifEuroinvestment fond 10.626.539 - 2,404437 % 

Glasanje pisanim putem Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka - Oaif 
Jahorina Koin" 5.657.418 - 1,280088 % 

Glasanje pisanim putem Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
Luka - Oaif "Aktiva invest fond" a.d. Banja 3.714.277 - 0,8404 19 % 
Luka 

Glasanje pisanim putem Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
Luka - Omif "Balkan investment fond" a.d. 558.186 - О, 126299 % 
Banja Luka 

Glasanje pisanim putem Duif "Menagement Solutions" d.o .o. Banja 
Luka - Oaif "Bors fnvest fond" a.d. Вапја 555 .825 - О , 125765 % 
Luka 

Glasanje pisanim putem Duif"Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
Luka - Oaif "VIВ fond" a.d. Banja Luka ' 136.616 - 0,0309 12 % 

Glasanje plsanim putem Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka - Omif ~ 

"PrjvredQik invest'' a.d. Banja Luka 83.584 - 0,0 18912 % 
Glasanje pisanim putem SME Invest d.o.o. Mostar - OIF SME ВН 

EQUJTY 64.932 - 0,01 4692 % 
Glasanje pisanim putem 

"PREF" a.d. Banja Luka . 44.386.314-10,043168 % 
Glasanje pisanim putem Duif "Kristal invest'' a.d. Banja Luka - Omif 

"Ma~imus fund" 15.130.467 - 3,423529 % 
Glasanje pisanim putem Duif ,,Polara invest" a.d. Banja Luka - Oaif 

"Adriatic Balanced" 4.233.432 - 0,957887 % 
Glasanje pisanim putem Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 

Luka - Oaif "Profit plus" a.d. Banja Luka 
2.893 .861 - 0,654786 % 

Glasanje pisanim putem Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
Luka - Ornif "VB fond" a.d. Ban:ja Luka. 19.896 - 0,004502 % 

Prisutan Tomislav Popovic 50.382 - 0,01 1400 % 

Pt'isutan Radi~a Nikolic 10.127-0,00229 1 % 

Prisutan Vladimir Gladanac 152 - 0,000034 % 

Prisutna Маја Antic 2302 - 0,000521 % 

u к u р N о 419.875.961-100,000000 % 

PROТIV - 0,000000 % 
UZDRZANIН - 0,000000 % 

'ako11 prihvatanja izvjestaja komisije za glasarije, predsjednik redovпe godisnje sjednice skupstine 
~eioпara, Tomislav Popovic, је koпstatovao da su na redovnoj godisпjoj sjednici skupstiпe akcioпara 
isut11i ili predstavljeni akcionari koji imaju vise od poloviлe od ukupпog broja glasova, tj . obezbjedeпa 
dvotreciпska vecina od ukupпog broja glasova, odnosno 95,004167 % i da skupstina ima kvorum za 
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1~ i odluciyaлje ро tackama. dnev.nog rеdэ,,"-,,,,,,~· ~-· ·---"~ - - ~~---·е"'•~-.---- ·--·-·-- ~-··· ·--·~-·-·~~~-"----·-п- ----
\аkоп konstatacije da sjednica· skupstine akcionara ima kvorum za rad i odlucivanje, te izbora komisije 
з glasanje, iapisnicara i ovjerivaca zapisnika, kao i predsjednika skupstine, otpocelaje sa radom 

REDOJINA fJODISNJA SJEDNICA SKUPSTINE AKCIONARA 

Мjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. Treblnje ZP "Hillroelektrane па Drini" a.d. Visegrad 

edsjedпik sjednice skupstine akcionara Tomislav Popovic је konstatovao da је od strane Nadzornog 

:Obora utvrden i оЬ ј av lj en slj edec i: --------·--------------------------------------------------------·-----------------

D n e v n i red: 

l . lzbor rad11i11 tij е la: -------------~-~·--------------------- ---· --~- ----------------------- ---------·--·-··--------
predsj edni ka Skupstine akcioпara; 
komisije za g\asaпje; 
zapisnicara i dva ovjerivq.ca z;apisnika; 

2 . Riщпatгanje i usvajanje 1ivjestaj11 Kqrnisije za glasanje; 
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI vanredne sjedпice Skupstiпe akcioпara Мjesovitog 
Holdinga "ERS" МР a.d. ћеЬlпје - ZP "Hidroelektrane па Driпi" a.d . Visegrad, odrzane dana 

. ' 27. ! 0.2021. godiпe; ~ 

4.Razmatraпje i usvaja11je Izvjestaja Nezavisnog revizora "Graпt Т1юrпtоп" d.o.o. Banja Luka о 

rev iziji Neko11solidova11ih fiпansUskЉ izvjestЩa Mjesovitog Holdiпga "ERS" МР a.d. Trebinje - ZP 
"Нidroelektrane na Driнi" a.d. Yisegrad za godinu koja se zavrsava 31.12.2020. godiпe; 
5.Razmatranje i usvajanje Izvjestaja Nezavisnog revizora "Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka о 

reviziji Konsolidovanih fi1;1a11sijskЉ izvjestaja Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. Trebinje - ZP 
"Нidroelektгane na Drini" a.d. Visegrad i НЕ "Bistrica" d.o.o. Роса za godiпu koja se zavrsava 
31.12.2020. godi1щ 
6.Razmatraпje i usvajaпje Revidovanil1 11eko11solidovaniћ finansijskil1 izvjestaja Mjesovitog Holdinga 
"ERS" МР a.d. Treqinje - ZP "Hidroelektrane na Dгini" a.d . Visegrad za period 01.01. - 31.12.2020. 
godine; 
7. Razmatraпje i usvaja11je Revidovaпih konsolidovanill fi11ansijskih izvjestaja Mjesovitog Holdiпga 
"ERS" МР a.d . Trebiпje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Visegrad i НЕ "Bistrica" d.o.o. Foca za 
period 01.01. - 3] .12.2020. godine; 
8.Razmatranje i usvajaпje Izvjestaja о poslovanju Mjesovitog Holdiџga "ERS" МР a.d. Trebinje - ZP 
"Нidroelektrane па Driпi" a.d. Visegrad za 2020. godinu; 
9.Razmatгaпje i usvajanje Koпsolidovanog izvjestaja о poslovanju Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. 

Trebiпje - ZP "Hidroelektгat1e па Drini" a.d. Visegrad i НЕ "Bist1·ica" d.o.o. Foca za 2020. godinu; 
1 O.Razmatranje prUedloga i usvajaпje Odluke о pokricu gt1bitka Mjesovitog Holdinga "ERS" МР 
a.d. ТrеЬiпје - ZP "Hidroeiektrane na Drini" a.d. Visegrad ostvarenog u poslovnoj 2020. godini; 

1 l .Razmatranje prijedloga i нsvajanje Akcionog plana za otklanjanje носеnЉ пedostataka i 
гealizaciju preporuka пezavisnog revizora "Graпt Thornton" d.o.o. Banja Luka ро Revizorskom 
izvjestaju Mjesovitog Holdinga "ERS" МР a.d. TreЬinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. 
Visegrad za 2020. godinu 
12 .Razmatraпje i usvajaпje Izvjestaja о radu Nadzornog odbora Mjesovitog Holdinga "ERS" МР 
a.d. ТrеЬiпје - ZP "Hidroe\ektrane na Drini" a.d . Visegrad za 2020. godinu; 
13.Razmatranje i цsvајапје Izvjestaja о radu Odbora za reviziju Mjesovitog Holdinga "ERS" МР 
a.d. TreЬinje - zp "Hidroelekt1·a11e па Driпi" a.d. Visegrad Za 2020. godinu; 
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14.Razmatranje i usvajanje Izvjestaja о ugovorima zakljucenim izmedu Mjesovitog Holdinga "ERS" 
МР a.d. Treblnje - ZP "Hidroelektrane па Drini" a.d. Visegrad i povezanih lica u poslovnoj 2020. 
godini; · 
15.Razmatranje i usvajanje Izvjestaja о racunovodstvu, izvjestajima i finansijskom poslovanju 
javпog preduzeca i пjegovih povezaпih preduzeca u 2020. godini; 
16. Razmatraлje i usvajanje ]zvjestaja о usklade11osti poslovanja Preduzeca sa zakonskim i drugim 
regulator11im zahtjevima; 
17.azmatranje i doпosenje Odluke о davaпju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Mjesovitog 
Holdiпga "ERS" МР a.d. TreЬinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Visegrad broj: N0-03-03/21 
od 09.11.2021. godi11e о dokapitalizaciji Нidroelektгaпe "Bistrica" d.o.o. Foca konverzijom 
potrazivaпja и novcani ulog os11ivaca Drнstva; 
18.Razmatranje i donose11je Odluke о davanju saglasпosti na Odluku Nadzorпog оdЬога Mjesovitog 
Holdiпga "ERS" МР a.d. ТrеЬiпје - ZP "Hidroelektraпe па Drini" a.d. Visegrad broj: N0-03-04/21 
od 09.11.2021. godiпe о dokapitalizaciji Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. Foca роvесапјеш 

osпovnog kapitala Drustva пovim novcanim ulogom osnivaca Drustva 
19.Razmatranje i donosenje Odluke о izmjeni i dopuni Odluke о osnivanju Hidroelektrane 
"Bistrica" d.o.o. Foca - precisceni tekst --------------------------------------------------------------
20.Razmatranje i donosenje Odluke о davanju instrukcije za glasanje predstavniku kapitala 
Мjesovitog Holdiлga «ERS» МР a.d. Treblпje - ZP «Hidroelektraлe na Drini» a.d. Visegrad u 
Skupstiпi Hidroelektrane «В istrica» d.o.o. F oca.-------------------------------------------------------

Od dana objavlj ivaпja oglasa о sazivanju redovne godisnje sjedпice skupstine akcionara пiје Ыlо 

·~edloga akcionara za izmjene i dopune dnevnog reda, р~ se preslo na rad ро tackama driev1юg reda.-----

edsjedпik redovпe godisnje sjedпice Skupstine akcionara је napomenuo da је о tackama dnevnog reda 

bor rad11il1 tijela" i "Razmatraлje i usvajanje Jzvjestaja Komisije za glasa11je" vec odluceno, te se preslo 
sledecu tacku dnevnog reda.-----------------------------------------------------------------------------------------

Arl 3. 

Razmatranje i donosenje Odluke о izmjeni i rlopuni O(/luke о osnivanju Hidroelektrane "Вistrica" 
(Lo.o. Foca-precisceni tekst; 

edsjedпik redovne godisпje sjedпice skupstine akcioпara је ko11statovao da је materijal za navedeпL1 
'ku dпevnog reda dostavljen akcionarima, te otvorio diskllsiju.------------------------------------------

'sutпima su prezentovana pismena glasanja povodom ove tacke d11evпog reda.--------------------

dstavпik kapitala МН " ERS" МР a.d. ТrеЫпје u ZP "Hidroelektraпe па Driпi" a.d. Visegrad i Foпda 
restitнciju RepuЫike Srpske a.d. Ва11ја Luka, u svom pisanom izjas11javaлjн је паvео sljedece: "Вапсi 

~ostavljen prijedlog Odluke о iz111jeпi i dopuni Odluke о osпivanju Hidroelektrane "Bistrica" d.o.o. 
· - preciscen tekst utvrden od straпe Nadzornog odbora Drustva, uz preporuku Odbora za reviziju 

'Jstva. lzmjena i dopuna Odlнke о osnivaпjн НЕ "Bistrica" d.o.o. Foca odпosi se na роvесалје 
юvпоg kapitala, u skladu sa prethodne dvije tacke d11evnog reda.----------------------------------------

edlog Odluke је и u·zrocno posljedic11oj vezi sa pretl10dпe dvije tacke dпevnog reda, te glasam "za". 

ode је obrazlozeпo, da su u pisa110m izjasnjavanju predstavпici : ------------------------------------------

'f "Me11ageme11t Solutioпs" d.o.o. Ва11ја Luka - Oaif "Bors Iпvest fond" a.d. Banja Luka, Duif 
nagement Solutions" d.o.o. Banja Luka - Oaif "Profit plus" a.d. Вапја Luka, Duif "Meпagement 
tioпs" d.o.o. Вапја Luka - Oaif "VIВ fo11d" a.d. Ва11ја LL1ka, Duif "Menagement Solutioпs" d.o.o. 
ја Luka - Omif "УВ fond" a.d. Ва11ја Luka, Duif "Meпagement Solutioпs" d.o.o. Banja Loka - Oaif 
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Aktiva iпvest foпd" a.d. Banja Luka, Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja Luka - Omif "Balkan 
mvestment fond" a.d. Banja Luka, su ро ovoj tacki dnevпog reda "UZDRZANJ", uz obrazlozenje, da, na 
mnije odrzanim Skupstiпama Drustva kod dопоsепја OdJuka о dokapitalizaciji Hidroelektraпe "Bistrica" 
i.o.o. Foca su se izjasnjavali "uzdrzani", te iz пavedenog razloga i kod doпosenja predmetne Odluke 
ilasajll "uzdrzani", te smatrajll da se velika novcaпa sredstva izdvajaju па ime dokapitalizacije НЕ 
,Bistrica" d.o.o. Foca cime se finansijski crpi Dгustvo, а nisu sigllгni н opravdanost istog, i iz tog razloga 
;о ovoj tacki dnevnog геdа se izjasnjavaju "L1zdrzani";-------------------------------------------------------
DUIF "EL1roinvestment" a.d. Banja Luka - Oaif Euroinvestmeпt foпd, ро ovoj tacki dnevпog reda su 
,UZDRZANI", iz razlogajer је ova tacka vezana za pretlюd11e tacke 17. i tackн 18. 
Takode је obrazlozeno, da su u pisanom izjasпjavanju predstavnici:---------------------------------------

· Duif "Kristal invest" a.d. Вапја Luka - Oaif "Future fund" i Duif "Kristal invest" a.d . Валја Luka -
Oniif "Maximus fuпd" glasali "PROТIV", imajuci L1 vidu пjilюvo izjasпjeпje ро pretl10dnim tackama. 

DUIF "Polara invest a.d. - Oaif Adriatic Balaпced; DUIF "Polara iпvest a.d. - Oaif Jalюri11a Коiв; DUJF 
,Polara invest a.d. - Omif "Privredпik iпvest" su ро ovoj tacki dпevnog reda glasali "PROTIV", uz 
obrazlozenje, da su па osnovu izvrseпog uvida u dostavljene materijale ро ovoj tacki dnevnog reda, а 
narocito na osnovu informacije о statusu projekta НЕ "Bistrica" d.o.o. Foca i zal1tjeva za dokapitalizaciju 
utem novog novcanog uloga "НЕ па Drini" a.d. Visegrad uocava nekoliko Ьitnih cinjeпica: 

da nije Ьilo zainteresovaпiћ ucesnika na dva javna poziva za dostavu ponude и vezi sa djelimicпim 
fiпa11siranjem projekta izgradnje НЕ Bistrica; da se odstнpa od dva dosada5nja modela finaпsiranja 
projekta; da se planira cjelokup110 fiпaпsiranje proojekta iz vlastitiћ sredstava.--------------t--------------
U vezi sa svim pretl10dno navedenim isticu sljedece cinjeпicno stanje:-------------------------------------

пi па koji пасiп se пе obrazla.Ze zasto i zbog cega пе postoji zaiпtetesovanih trecЉ lica za finaпsiraпje 
predmetnog projekta; ni na koji пacin se ne пavod.e i fiпaпsijske mogucnosti НЕ na Drini a.d. 
Visegrad da izvrsi cjelokupпo finansiranje ovog projekta; ni na koji nacin se ne пavodi kako се 
pгedmetna investicija uticati na poslovanje НЕ na Drini a.d. Visegrad.----------------------------------

Generalno, пjilюva pri111jedba se odпosi па to da se ulazi и jednu veliku investiciju, bez bilo kakvog 

ie lokupпog рlапа investiraпja ovog projekta, te u vezi sa tim i vremeпskog perioda za realizaciju ovog 
investicionog projekta, а sto је se jasno uocava iz dostavljeлih materijala gdje se пavodi da се se sredstva 

ао puпog planiraпog iznosa investicije obezbjediti u buducnosti, а u skladt1 sa mogucnostima drustva ро 

pri11cipu "idemo и iпvesticiju, imamo пesto sredstava, ра сето kasnije gledati sta i kako" .------------

U vezi sa svim pretl10d110 пavedenim izrazavaju opravdanu bojazan da се se planirana investicija oduziti 
~ 11edogled sa јеdпе straпe, а sto се imati znacajtю 11egativa11 нticaj kako na fiпaпsijski tako i па ukt1pa11 

olozaj drustva "НЕ па Driпi" a.d .. Visegrad u nastupajucem vremeпskom periodu.---------------------

SME lпvest d.o.o. Mostar - Oif SME ВН EQUПY ро ovoj tacki dnevnog reda је glasao "PROTlV".------

stali akcionari koji su glasali pisanim putem su glasali "ZA" ро ovoj tacki dnevnog reda, kao i prisutni 
1kc io11ari-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsjednik sjednice skupstine akcionaraje Odluku о izmjeпi i dopuпi Odluke о osпivaпju Hidroelekt1-ane 
Bistrica" d.o.o. Foca - precisceп tekst, stavio па glasaпje i koпacno usvajaпje.-----------------------------

аkоп podпijetog pismenog izvjestaja Komisije za glasanje, Predsjednik sjednice skнpstine akcionara је 
oпstatovao da su se za predlozeпu Odluku akcioпari izjasnili sa sljedecim brojem glasova, odnosпo 

roce11ata:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l zл AKCIONARI Broj akcija 
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Glasanje pisaлim putem 

МН "ERS" - МР a.d. Trebinje 287.272.703 - 65,000396 % 

Glasanje pisaпim puteщ Fond za restituciju RS a.d. Banja Lнka 

22.097.766 - 5,000000 % 

Glasanje pisanim putem 
"PREF" a.d. Banja Luka 44.3 86.314 - 10,043168 % 

1 Prisutan Tomislav Popovic 50.382 - 0,011400 % 
ј 

Prisutan Radi~a Nikolic 10.127 - 0,002291 % 

ј Prisutan Yladiroir GJadanac 152 - 0,000034 % 

1 
Prisutna Маја Antic . 2302 - 0,000521 % 

u к u р N о 353.819.746 - 84,267684 % 

4 PROTIV 

Glasanje pisanim putem Duif "Кristal invest" a.d. Banja Luka - 22.381.182 - 5,064128 % 
Oaif "Future fund" ' 

Glasar1je pisani.rn putem Duif "Кristal invest" a.d. Banja Lнka -
Omif "Ма){iщщ; fund" 15.130.467 - 3,423529 % 

ј Glasanje pisanim putem Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka-
1 Oaif Jahorina Koin" 5.657.4 18 - ] ,280088 % 

1 Glasanje pisanim putem Duif "Polara invest" a.d. Вал ја Luka -
Omif "Privrednik invest" a.d. Banja Luka 83.584 - 0,018912 % 

Glasanje pisanim putem Duif "Polara invest" a.d. Banja Luka -
Oaif "Adriatic Balanced" 4.233.432 - 0,957887 % 

Glasanje pisanim putem SME Invest d.o.o. Mostar - OIF SME ВН 64.932 - 0,014692 % 
EQUITY 

u к u р N о 47.551.015-11,325015 % 

UZDRZANlH 

Glasanje pisanim Duif "Euroinvestment" a.d. Banja Luka -
putem OaifEuroinvestment fond 10.626.539 - 2,404437 % 

Glasanje pisaпim Duif "Meпagement ~olutions" d.o.o. Banja 

1 

putem Luka - Oaif "Aktiva invest fond" a.d. Banja 3.714.277- 0,840419 % 
Luka 

Glasanje pisanim Duif " Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
putem Luka - Oaif "Bors Invest fond" a.d. Banja 

Luka 555 .825 - о , 125765 % 
Glasanje pisanim Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
putem Luka - Oa.if "УIВ fond" a.d. Вапiа Luka ] 36.616 - 0,030912 % 

1 

Glasanje pisanim Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
putem Luka - Omif ,,Вalkan investment fond" a.d. 558.186 - 0,126299 % 

Banja Lнka 
G]asanje pisanim Duif "Menagement Solutions" d.o.o. Banja 
puter'n Luka . ~ Oaif "Profit plus" a.d. Banja Luka 2.893.86] - 0,654786 % 

1 

Glasanje pisaпim Duif "Meлageшeht Solutions" d.o.o. Banja 
1 putem Luka - Oшif "VB foпd" a.d, Вапја Luka 19.896 - 0,004502 % 

1 
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OPU:795/2021 

UKUPNO 18.505.200- 4,407302 % 

Pгedsjedпik sjedпice Skupstine koпstatнje da skнpstiпa akcio11ara doпosi 

ODLUKU 
о izmje11i i dopu11i O{lluke о os11ivanju Hidroelektrane "Bistrica" {/rustvo sa ogranicenom 

o{/govoronoscu Foca - precisce11i tekst 

~dsjedпik redov11e godisпje sjedпice Skupsti11e akcio11ara, Tomislav Popovic, se zahvaJio svim 
isutпima na saгad11j i i zaklj нсiо sjed11icн.--------------~---------------------------------------------~---------

ako11 svakog glasanja ро pojedi11im pitanjima, odnosno prebrojanЉ glasova "za", "protiv" i "uzdгzan", 
mila se гacllпarska obrada podataka i odmah izradivaп pisani racu11arski izvjestaj, da Ьi se na kraju 
ICinio koшpleta11 pisani izvjestaj н pгopisanoj formi.-----------------------------------------------------------

,a osnovu tako utvrdeni\1 rezultata glasanja, odnos110 izjasnjavanja akcionara, predsjednik је nakon 
rakog glasanja konstatovao daje prijedlog izglasan, odnosno usvoje11 ili da nije usvojen.--------------

l rekida u tokн rada zasjedaпja nije Ьilo.--------------------------------------------------------------~-------- --
tupstiпa је zavrsila sa radom u 13 .25 casova.-------------------------------------------------------------------
JЬziioш da је notar obavezah ptisustvovati Sjednici Skupstine samo ukoli"ko se radi о 

m1jenama Statuta ili Od1uci о osnivanju ,ostale tacke su izostavljene --------------------------------
·~-----------------~------------- -~ -------~---------------------- ---------------------------------------------------
1kupstina је zavrsila Sa radom и 13 .25 minuta.------------------------------------------------------------
!av rs n е od red Ье: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

itraпka ovlascнje 11otara da bez njene dalje saglasпosti i prisutnosti moze mije11jati, dopuпjavati i 
1pravUati odredbe ovog zapisпika, kao i odredЪe Odluke, koji је donijela Skupstiпa а koji се Ьiti 
;otvrdeп od straпe notara, saglasno volji izrazeпoj u ovom zapisпiku i нsvojenoj Odluci , о сешu se 
1Ьа vezu је о Ьа vij esti ti stranku. ------------------------------------------------------------------------------------------
lotvrdн j em da је ovaj Zapisnik kao notarski obradeпa isprava, procitaпa i protumacena stranci u s111islu 
1dredbe clana 75. st. 3. Zakona ь 11otari111a ("Sl. glasnik RS, br. 86/04), nakon cega је stranka istu 
xlobrila i izjavila daje ista izraz njene s!obodнe i prave volje, sto potvrduje svojim potpisom.---------------

lotvпjujem da је stra11ka пaprijed navedeпe odJнke donijela t1 шош prisustvu i da sн опе odraz пј епе 
<ave volje, sto potvrdнjн straнka i notar svojim potpisimf па ovoj ispravi--------------------------------------

i г i lo g ovo ј notarskoj i s prav i с i л i :--------------------------------------------------------------------------------------
1.Rj esen j e о registracij i od 10.08.2021.godine------------------------------------------------------------------
1.licпe karte Predsjed11ika Skнpstiпe i ovjerivaca zapisnika-----~---~------------------------------------------- 

!.Poziv za redovnн · sjedпicu Skupsri ne akcioпara -------------------------------------------------------
1.PrUedlog Odluke о izmjeni i dopнni Odluke о osпivaпju Нidroelektrane "Bistrica" drustvo sa 
)graлiceпom odgovorпoscu Foca-preciscen tekst -------------------------------------------------------------------
).! zv ј estaj Кот i sij е za bro ј апј е -------------------------------------------------------------------------------------
1.0d l u ka Ьгој:04/1-О 12-2-3930/21 i :04/1-012-2-3931/21 od 16.12.2021.godine------------------------------
.lzvjestaj CHOV-e od 2 l . l 2.202 l .godiпe------- - ------------------------------------------------------------

1 . Pismeпa glasanja-----------------------------------------------------------------------------------------------
.Oglщ; i od 27 i 28.1 1 .202 l .god i пе----------------------------------------------- -- - --- -------------------------------
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OPU:795/2021 

Od ove пotarski оЬгаdепе isprave saciпila sa111 2 (dva) otpravka origiпala, od koji је јеdап za sudski 

registar, i jedan za arl1 i vu dгustva. --------------------------------------------------------------------------------------

Potvrdlljem da је Skupstiлa akcionara 11aprijed лavedene odluke doлijela u тот prisustvu , sto potvrduju 

Predsjednik skupstiпe, ovjerivaci zapisлika i лotar svojim potpisima па ovoj ispravi---------------------------

----------------------------------------~--------------------------- - --- ----~- - - ----- --------------------~---------------------

\ 
\ 

. 

Рг dsjed · Skupstiпe akcioпar 
Топ · lav Р 
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BOSNA 1 HERCEGOVINA 
REPUBLIКA SRPSКA 
Notar 
Slavica Davidovic 
UI. Реtга Bojovica ЬЬ 
Foca 

POTVRDA О OTPRA VKU ORIGINALA 

Ја, Notar, SLAVICA DAVTDOVTC 1z Foce, Ulica Petra Bojovica ЬЬ 

Р OTVRDUJEM 

OPU:795/2021 

Da Otpravak originala OPU:795/202 l od dana 30.12.2021.godine u potpunosti odgovara 
Originalu, koji se cuva u notarskoj kancelariji i isti zamjenjuje Original u P,ravnom prometu. 

Ovaj otpravak originala potpisan i ovjeren dostavlja se: 

1. Drustvo (1) 
2. Registrski sud(I) 

Otpravak originalaje izdat u dva (2) primjerka. 
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Т а ч к а  3. 

Разматрање и усвајање Записника са XXXVI ванредне сједнице Скупштине акционара 

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

Вишеград, одржане дана 27.10.2021. године 

 

       Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара је констатовао да је 

Записник са XXXVI 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. 

   

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  предметни 

Записник. Путем поште достављен ми је предметни записник као представнику капитала. 

Имајући у виду да исти објективно презентује моје писмено изјашњење од 25.10.2021. године, 

гласам „за“.   

 

      Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

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

реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење да нису били лично присутни на XXXVI ванредној 

сједници скупштине акционара; 

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да на свим сједницама Скупштине 

акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан гласају „УЗДРЖАНИ“; 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, 

да на предметној сједници Скупштине акционара Друштва нису били лично присутни, те 

једино из тог разлога гласају „УЗДРЖАНИ“; 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да нису непосредно били присутни на 

предметној сједници скупштине акционара. 

        

       Издвојена су образложења за усвајање Записника са XXXVI ванредне сједнице 

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

Дрини” а.д. Вишеград, одржане дана 27.10.2021. године, сљедећих акционара: 



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

Записник са редовне 

годишње сједнице 

Скупштине акционара 

Број: СА-35-04/21 

Датум: 30.12.2021. год. 

Страна 2 од 54 

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                 Издање број: 03 

 

 

 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је записник сачињен на 

прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице. 

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

реда, као и присутни акционари.  

 

      Предсједник сједнице скупштине акционара је Записник са XXXVI ванредне сједнице 

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

Дрини“ а.д. Вишеград, одржане дана 27.10.2021. године ставио на гласање и коначно 

усвајање. 

 

       Након поднијетог писменог извјештаја Комисије за гласање, Предсједник сједнице 

скупштине акционара је констатовао да је Записник са XXXVI ванредне сједнице скупштине 

акционара УСВОЈЕН 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 а.д. Бања 

Лука 

             22.097.766 – 5,000000 % 

 Гласање писаним путем „ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним путем СМЕ Инвест д.о.о. Мостар -

ОИФ СМЕ БХ EQUITY 

 

64.932 – 0,014692 % 

 Присутан Томислав Поповић 
 

50.382 - 0,011400 % 
 

 Присутан Владимир Гладанац 152 – 0,000034 %    

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 

 Присутна  Маја Антић 2302 - 0,000521 % 

У    К    У   П   Н   О 353.884.678 – 84,283148 % 

П Р О Т И В                              0,000000 % 

 

  У З Д Р Ж А Н И Х 

  

Гласање писаним путем

  

Дуиф „Еуроинвестмент 

фонд“  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 

 

555.825 – 0,125765 % 
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Т а ч к а 4. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука  

о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за годину која се завршава 

31.12.2020. године 

 

        Предсједник редовне годишње 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: „Ревизију финансијских 

извештаја Друштва за 2020. годину је обавила ревизорска кућа „Grant Thorton“ 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: 

„Борс Инвест фонд“ а.д. 

Бања Лука 

  

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 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф 

„Профит плус“ а.д. Бања 

Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

  

Гласање писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

  

Гласање писаним путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оaif „Future fund“ 

 

22.381.182 – 5,064128 % 

  

Гласање писаним путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. 

Бања Лука – Omif „Maximus 

fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529% 

  

Гласање писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оаиф „Јахорина 

Коин“   

 

5.657.418 – 1.280088 % 

  

Гласање писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Омиф 

„Привредник инвест“ а.д. 

Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

  

Гласање писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Оаиф „Adriatic 

Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

                     У   К   У   П   Н   О 65.991.283 – 15,716852 % 
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94/15). Ревизор је изразио „позитивно мишљење“  по финансијским извјештајима Друштва 

за 2020. годину. 

       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 Мјешовитог Холдинга за 2020. годину, 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 2020. годину, 

(акт бр. 04/01-012-2-2740/21 од 16.09.2021. год.), гласам „за“. 

 

         Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant 

Thornton“ д.о.о. Бања Лука  о ревизији Неконсолидованих финансијских извјештаја 

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

за годину која се завршава 31.12.2020. године, сљедећих акционара: 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је извјештај сачињен на 

прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено; 

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

реда су гласали „ЗА“ уз образложење, да, по мишљењу Независног ревизора Grant Thornton 

д.о.о. Бања Лука, неконсолидовани финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ, 

по свим материјално значајним аспектима, финансијско стање Друштва на дан 31.12.2020. 

године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на 

тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске; 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај сачинила 

овлаштена ревизорска кућа и на исти немају примједбе. 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је независни ревизор исказао позитивно 

мишљење везано за неконсолидоване финансијске извјештаје друштва за 2020. годину. 

        

       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 усвајању  Извјештаја Независног 

ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Неконсолидованих 

Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину 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  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 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 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY  

 

64.932 – 0,014692 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 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 „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 419.875.961 – 100,000000 % 
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       Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

О Д Л У К У 
о усвајању  Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука  о извршеној 

ревизији Неконсолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње – 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину 

 

 

Т а ч к а 5. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука  

о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 

годину која се завршава 31.12.2020. године 

       

      Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Ревизију консолидованих финансијских извештаја Друштва 

за 2020. годину обавила је ревизорска кућа „Grant Thorton“ 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 консолидованим финансијским 

извјештајима Друштва за 2020. годину. 

 

       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 Мјешовитог Холдинга за 2020. годину, 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 2020. годину 

(акт бр. 04/01-012-2-2740/21 од 16.09.2021. год.), гласам „за“. 

 

         Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја Независног ревизора „Grant 

Thornton“ д.о.о. Бања Лука  о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог 

ПРОТИВ - 0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ - 0,000000 % 
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Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ 

„Бистрица“ д.о.о. Фоча за годину која се завршава 31.12.2020. године, сљедећих акционара: 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је извјештај сачињен на 

прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено; 

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

реда су гласали „ЗА“ уз образложење, да, по мишљењу Независног ревизора Grant Thornton 

д.о.о. Бања Лука, консолидовани финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ, 

по свим материјално значајним аспектима, финансијско стање МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча на дан 31.12.2020. 

године, као и резултате његовог пословања и токова готовине, у складу са рачуноводственим 

прописима у Републици Српској; 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај сачинила 

овлаштена ревизорска кућа и на исти немају примједбе; 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је независни ревизор исказао позитивно 

мишљење везано за консолидоване финансијске извјештаје друштва за 2020. годину. 

 

      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 усвајању  Извјештаја Независног 

ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној ревизији Консолидованих 

Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за 2020. годину 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: 

 

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  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним Дуиф „Menagement Solutions“  
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      Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

О Д Л У К У 
о усвајању  Извјештаја Независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука о извршеној 

ревизији Консолидованих Финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње – 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча за 2020. годину 

 
 

путем 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 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY  

 

64.932 – 0,014692 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 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 „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 419.875.961 – 100,000000 % 

ПРОТИВ - 0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ - 0,000000 % 
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Т а ч к а 6. 

 

Разматрање и усвајање Ревидованих неконсолидованих финансијских извјештаја 

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

за период 01.01. - 31.12.2020. године; 

 

      Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци су достављени неконсолидовани финансијски 

извјештаји Друштва за 2020. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног 

одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Независни ревизор је изразио 

„позитивно мишљење“ по истим.  

 

       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 

консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2020. годину (акт бр. 04/1-012-2-2724/21 

од 01.10.2020. 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 2020. годину, гласам „за“. 

 

      Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, и поред чињенице да је Независни ревизор 

дао позитивно мишљење о ревизији финансијских извјештаја за 2020. годину због оствареног 

негативног резултата по овој тачки гласају „УЗДРЖАНИ“; 

 

         Издвојена су образложења за усвајање Ревидованих неконсолидованих финансијских 

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

Вишеград за период 01.01. - 31.12.2020. године, сљедећих акционара: 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је извјештај сачињен на 

прописан начин; 



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

Записник са редовне 

годишње сједнице 

Скупштине акционара 

Број: СА-35-04/21 

Датум: 30.12.2021. год. 

Страна 10 од 54 

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                 Издање број: 03 

 

 

 

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд су гласали „ЗА“, уз 

образложење, да, Независни ревизор Grant Thornton д.о.о. Бања Лука није имао примједби 

на неконсолидоване финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – 

ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2020. године; 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Независни ревизор 

изразио позитивно мишљење у вези финансијских извјештаја за 2020. годину; 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је независни ревизор исказао позитивно 

мишљење везано за неконсолидоване финансијске извјештаје друштва за 2020. годину; 

 

 

    СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY по овој тачки дневног реда је гласао 

„ПРОТИВ“. 

 
   Присутни акционари су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда.  

 

         Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању  Ревидованих 

неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП  

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2020. године, 

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: 

 

 

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  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 
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         Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

О Д Л У К У 

о усвајању  Ревидованих неконсолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње –  

ЗП  „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2020. 

године  

 

 

 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 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 411.932.368 – 98,108110 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

 

64.932 – 0,014692 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

 

64.932 – 0,015465 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 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 - 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 

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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

         У   К   У   П   Н   О 7.878.661 – 1,876426 % 
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Т а ч к а 7. 

 

Разматрање и усвајање Ревидованих консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог 

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

„Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 01.01. - 31.12.2020. године; 

 

       Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци су достављени консолидовани финансијски 

извјештаји Друштва за 2020. годину са припадајућим Нотама, утврђени од стране Надзорног 

одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. Независни ревизор је изразио 

„позитивно мишљење“ по истим.  

 

       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 

Консолидоване финансијске извјештаје МХ „ЕРС“ за 2020. годину (акт бр. 04/1-012-2-2724/20 

од 01.10.2020. 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 2020. годину, гласам „за“. 

 

     Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, и поред чињенице да је Независни ревизор 

дао позитивно мишљење о ревизији финансијских извјештаја за 2020. годину због оствареног 

негативног резултата по овој тачки гласају „УЗДРЖАНИ“; 

 

         Издвојена су образложења за усвајање Ревидованих консолидованих финансијских 

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

Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 01.01. - 31.12.2020. године, сљедећих 

акционара: 
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-Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење да је извјештај сачињен на 

прописан начин; 

-ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд су гласали „ЗА“, уз 

образложење, да, Независни ревизор Grant Thornton д.о.о. Бања Лука није имао примједби 

на консолидоване финансијске извјештаје Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за период који се завршава 31.12.2020. године; 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Независни ревизор 

изразио позитивно мишљење у вези консолидованих финансијских извјештаја за 2020. 

годину; 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је независни ревизор исказао позитивно 

мишљење везано за консолидоване финансијске извјештаје друштва за 2020. годину; 

 

 
СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY по овој тачки дневног реда је гласао 

„ПРОТИВ“. 

 

   Присутни акционари су гласали „ЗА“ по овој тачки дневног реда.  

 

        Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Ревидованих 

консолидованих финансијских извјештаја Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 01.01. - 

31.12.2020. године 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: 

 

 

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  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

Записник са редовне 

годишње сједнице 

Скупштине акционара 

Број: СА-35-04/21 

Датум: 30.12.2021. год. 

Страна 14 од 54 

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                 Издање број: 03 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Ревидованих консолидованих Финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње –  

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 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 411.932.368 – 98,108110 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

 

64.932 – 0,014692 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

64.932 – 0,015465 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 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 - 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 

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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

         У   К   У   П   Н   О 7.878.661 – 1,876426 % 
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ЗП  „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за период 

који се завршава 31.12.2020. године  

 

Т а ч к а 8. 

 

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

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград  за 2020. годину; 

 

      Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о пословању Друштва за 

2020. годину, који садржи Изјаву о усклађености, утврђен од стране Надзорног одбора 

Друштва, уз препоруку  Одбора за ревизију Друштва. 

 

       Увидом у предметни Извјештај, Банка констатује да остварена производња на прагу 

електране износи 708.822.000 kWh електричне енергије, што је за 4,28 % мање од Ребаланса 

Плана за 2020. годину (740.528.000 kWh), односно 17,39% мање од остварења у 2019. години 

(857.994.000 kWh). 

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

приходе од 25.062.046 КМ који су за 19,03 %  мањи у односу на претходну годину (30.950.997 

КМ). Укупни расходи износе 36.213.383 КМ и за 17,33 % су већи у односу на претходну годину 

(30.865.197 КМ), те је на дан билансирања исказан нето губитак у износу од 11.906.603 КМ 

(претходне године је исказан нето добитак од 29.722 КМ). На висину нето губитка значајно су 

утицали расходи од усклађивања вриједности имовине, који су остварени у износу од 

7.265.530 КМ, а односи се у највећој мјери на обезврјеђење улагања у ХЕ „Бук Бијела“ 

(7.249.624 КМ), на основу извршене процјене вриједности улагања. Пословни приходи износе 

24.904.340 КМ и за 16,81 % су мањи у односу на претходну годину (29.938.126 КМ), а пословни 

расходи износе 28.111.412 КМ и за 6,67 % су мањи у односу на претходну годину 

(30.118.961КМ), те је исказан пословни губитак у износу од 3.207.072 КМ (пословни губитак 

претходне године износио је 180.835 КМ).        

 

     Укупне обавезе Друштва износе 24.029.858 КМ и за 17,53 % су мање у односу на претходну 

годину (29.138.297 КМ). Коефицијент текуће ликвидности износи 14,27, а коефицијент убрзане 

ликвидности износи 14,07, из чега се може закључити да је ликвидност Друштва на 

задовољавајућем нивоу. 

 

      Пословање Друштва значајно оптерећују потраживања од МП „ЕРС“, која на дан 

31.12.2020. године износе 111.987.883 КМ (105.917.866 КМ за испоручену електричну енергију и 

6.070.017 КМ по основу помоћних услуга). 
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      Реализација инвестиционих пројеката износи 1.951.772 КМ или 44,19% од укупно 

ребалансираног Плана инвестиција (4.416.930 КМ). Неостварење планираних инвестиција, 

углавном се односи на пројекте набавке крупне електро-машинске опреме и других 

средстава, који су планирани да би омогућили покретање поступака набавки, с тим да се 

реализација ових набавки очекује у 2021. години.  

 

       Имајући у виду да је Друштво остварило нето губитак, као и негативан резултат из 

редовног пословања, Банка није задовољна са пословањем Друштва у претходној години. 

Међутим, с обзиром 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 Матичног Холдинга за 2020. годину (акт бр. 04/1-012-2-2742/21 од 

16.09.2021. 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 извјештаја  о 

пословању зависних предузећа за 2020. годину, гласам „за“. 

 

      Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

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

реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да остварена производња електричне енергије у 2020. 

години износи 708,82 GWh што је 4,28% испод ребалансираног плана од 740,53 GWh, 

односно 23,37% испод основног плана од 925,00  GWh, те 17,39% испод остварења у 2019. 

години од 857,99 GWh. Што се тиче техничких и економских показатеља може се 

констатовати да је остварени резултат пословања нижи од очекиваног односно да је 

постојао евидентан утицај екстерних чинилаца на укупно финансијско пословање. У 

финансијском смислу остварен је нето губитак у пословању у износу од 11.906.603 КМ. 

Укупна реализација инвестиционих улагања у 2020. години износи 1.951.772 КМ или 44,19% од 

ребалансираног плана инвестиција у износу од 4.416.930 КМ. Укупна потраживања на дан 

31.12.2020. године износе 113.334.198 КМ која се састоје од потраживања од ЕРС-а за 

испоручену електричну енергију од 105.917.866 КМ, потраживања од ЕРС-а по основу 

помоћних услуга од 6.070.017 КМ и других потраживања од 1.346.315 КМ, што би требало 

предузимати активности да се ова потраживања смање на износ једногодишње 

реализације. Остварена цијена коштања 1 kWh електричне енергије која износи 5,11 pf/ kWh 

и већа од остварене продајне цијене 1 kWh електричне енергије и износи 3,29 pf/ kWh;  

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је Независни ревизор дао позитивно 

мишљење о Финансијским извјештајима за 2020. годину. Друштво је у 2020. години 

остварило нето губитак у износу од 11.906.603 КМ. Као и прошле пословне године Независни 

ревизор је између осталог констатовао да се не врши исправка потраживања која 

проистичу из односа повезаних лица која послују у систему Електропривреде РС. Евидентно 

је да би увођењем резервисања у финансијске извјештаје због процјене ризиак 
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ненаплативости потраживања ефекти били значајни. Због наведеног по овој тачки дневног 

реда гласају „УЗДРЖАНИ“; 

- 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 „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је у 2020. 

години остварен велики губитак у висини од 11,9 милиона КМ који је настао под утицајем 

екстерних фактора, односно због неповољне хидролошке ситуације али и најниже 

просјечне цијене електричне енергије коју  је утврдила Регулаторна комисија за енергетику 

Републике Срспке и због искњижавања непризнатих инвестиционих улагања у ХЕ „Бук 

Бијела“ према усвојеном Извјештају ангажованог процјенитеља. Менаџмент предузећа би 

требао да се код већинског власника и регулатора избори за већу просјечну цијену 

испоручене електричне енергије што има директан утицај на пословање друштва. 

 

       Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је друштво у 2020. години остварило 

изразито негативан крајњи резултат пословања у висини од преко 10 мил. КМ нарочито 

скрећу пажњу на изразито високе вриједности потраживања за испоручену електричну 

енергију, а од стране повезаних правних лица. Предметни износ потраживања је на нивоу од 

преко 100 мил. КМ односно те ако се упореди са оствареним приходом у току 2020. године 

произилази да је исти на нивоу од преко четири годишња остварена прихода друштва. 

 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY по овој тачки дневног реда је гласао 

„ПРОТИВ“. 

 

    Остали акционари који су гласали писаним путем су гласали „ЗА“, као и присутни 

акционари по овој тачки дневног реда.  

 

     Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању 

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

за 2020. годину 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: 

 

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 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.382 - 0,011400 % 
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 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 353.819.746 – 84,267684 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оаиф Јахорина 

Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Омиф „Привредник 

инвест“ а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Оаиф „Adriatic 

Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

10.039.366 – 2,391031 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 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 - Омиф „Maximus fund“ 

15.130.467 – 3,423529 % 

 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 - 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 

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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

         У   К   У   П   Н   О 56.016.849 – 13,341285 % 
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Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о пословању 

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

за 2020. годину 

 

Т а ч к а 9. 

 

Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга 

„ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. 

Фоча за 2020. годину; 

 

      Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци је достављен консолидовани Извјештај о пословању 

Друштва за 2020. годину, који обухвата пословање Друштва и његовог зависног привредног 

друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча. Извјештај садржи Изјаву о усклађености, утврђен од 

стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. 

 

      Увидом у консолидоване финансијске извјештаје, видљиво је да је Група остварила 

укупне приходе од 25.083.670 КМ, од чега се на ЗП „Хидроелектране на Дрини“ односи 

24.904.340 КМ, а на ХЕ „Бистрица“ 21.630 КМ. 

 

      Укупни расходи износе 36.618.075 КМ, од чега се на ЗП „Хидроелектране на Дрини“ 

односи 36.213.383 КМ, а на ХЕ „Бистрица“ 404.690 КМ, те је на дан билансирања исказан 

консолидовани нето губитак у износу од 12.289.661 КМ (нето губитак ХЕ „Бистрица“ износио је 

383.058 КМ). 

      Укупне обавезе Групе износе 24.120.687 КМ и веће су за 90.829 КМ у односу на обавезе 

„ХЕ на Дрини“ (24.029.858 КМ). 

       Реализација инвестиционих пројеката износи 1.958.128 КМ, од чега се на ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ односи 1.951.772 КМ, а на ХЕ „Бистрица“ 6.356 КМ. 

      

       Имајући у виду да је Друштво остварило нето губитак, као и негативан резултат из 

редовног пословања, Банка није задовољна са пословањем Групе у претходној години. 

Међутим, с обзиром 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 Матичног Холдинга за 2020. годину (акт бр. 04/1-012-2-2742/21 од 

16.09.2021. године), те задужила представнике капитала Матичног предузећа у скупштинама 
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акционара зависних предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике 

Српске“ да на скупштинама акционара гласају за усвајање предметних извјештаја  о 

пословању зависних предузећа за 2020. годину, гласам „за“. 

          

       Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

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

реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да остварена производња електричне енергије у 2020. 

години износи 708,82 GWh што је 4,28% испод ребалансираног плана од 740,53 GWh, 

односно 23,37% испод основног плана од 925,00  GWh, те 17,39% испод остварења у 2019. 

години од 857,99 GWh. Што се тиче техничких и економских показатеља може се 

констатовати да је остварени резултат пословања нижи од очекиваног односно да је 

постојао евидентан утицај екстерних чинилаца на укупно финансијско пословање. 

Уфинансијском смислу остварен је нето губитак у пословањ у износу од 11.906.603 КМ. 

Укупна реализација инвестиционих улагања у 2020. години износи 1.951.772 КМ или 44,19% од 

ребалансираног плана инвестиција у износу од 4.416.930 КМ. Укупна потраживања на дан 

31.12.2020. године износе 113.334.198 КМ која се састоје од потраживања од ЕРС-а за 

испоручену електричну енергију од 105.917.866 КМ, потраживања од ЕРС-а по основу 

помоћних услуга од 6.070.017 КМ и других потраживања од 1.346.315 КМ, што би требало 

предузимати активности да се ова потраживања смање на износ једногодишње 

реализације. Остварена цијена коштања 1 kWh електричне енергије која износи 5,11 pf/ kWh 

и већа од остварене продајне цијене 1 kWh електричне енергије и износи 3,29 pf/ kWh;  

- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је Независни ревизор дао позитивно 

мишљење о ревизији Консолидованих финансијских извјештаја за 2020. годину. Група је у 

2020. години остварила нето губитак у износу од 12.289.661 КМ. Због оствареног губитка у 

пословању  гласају „УЗДРЖАНИ“; 

- 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 „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да је у 2020. 

години остварен велики губитак у висини од 12,3 милиона КМ који је настао под утицајем 

екстерних фактора, односно због неповољне хидролошке ситуације али и најниже 

просјечне цијене електричне енергије коју  је утврдила Регулаторна комисија за енергетику 

Републике Срспке и због искњижавања непризнатих инвестиционих улагања у ХЕ „Бук 

Бијела“ према усвојеном Извјештају ангажованог процјенитеља. Менаџмент предузећа би 

требао да се код већинског власника и регулатора избори за већу просјечну цијену 

испоручене електричне енергије што има директан утицај на пословање друштва.  

 

ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ се по овој тачки 

дневног реда  нису изјашњавали. 

 



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

Записник са редовне 

годишње сједнице 

Скупштине акционара 

Број: СА-35-04/21 

Датум: 30.12.2021. год. 

Страна 21 од 54 

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                 Издање број: 03 

 

 

 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY по овој тачки дневног реда је гласао 

„ПРОТИВ“. 

 

 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 усвајању Консолидованог 

извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину 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: 

 

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 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 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 353.819.746 – 84,267684 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

64.932 – 0,015465 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 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 - Омиф „Maximus fund“ 

15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Оаиф „Актива 

инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

3.714.277 - 0,840419 % 



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

Записник са редовне 

годишње сједнице 

Скупштине акционара 

Број: СА-35-04/21 

Датум: 30.12.2021. год. 

Страна 22 од 54 

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                 Издање број: 03 

 

 

 

 

    

         

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 
о усвајању Консолидованог Извјештаја о пословању 

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

и ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча за 2020. годину 

 

Т а ч к а 10. 

 

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 

2020. години; 

 

      Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о покрићу губитка  

 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 

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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

4.233.432 – 0,957887 % 

         У   К   У   П   Н   О 65.991.283 – 15.716852 % 
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2020. годину. Надзорни одбор Друштва и Одбор за ревизију су (у форми посебног акта 

предложили Скупштини акционара да исти усвоји. Приједлогом Одлуке  о покрићу губитка, 

предвиђено је да се остварени губитак у износу од 11.906.602,98 КМ покрије из 

нераспоређене добити ранијих година (15.806.807 КМ), а нераспоређену добит текуће 

године по основу амортизације ревалоризационих резерви у и зносу од 1.801.701,88 КМ се 

преноси на нераспоређену добит из ранијих година. 

 

       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 нсагласност за расподјелу нето добити и покриће губитака зависних предузећа из 

система Холдинга за пословну 2020. годину (акт бр. 04/1-012-2-2738/21 од 16.09.2021. 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“. 

 

       Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је друштво у 2020. години остварило 

изразито негативан крајњи резултат пословања у висини од преко 10 мил. КМ нарочито 

скрећу пажњу на изразито високе вриједности потраживања за испоручену електричну 

енергију а од стране повезаних правних лица. Предметни износ потраживања је на нивоу од 

преко 100 мил. КМ односно те ако се упореди са оствареним приходом у току 2020. године 

произилази да је исти на нивоу од преко четири годишња остварена прихода друштва. 

 

         Издвојена су образложења за усвајање Одлуке о покрићу губитка Мјешовитог Холдинга 

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

пословној 2020. години, сљедећих акционара: 

 

-Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, јер је Одлука у складу са 

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

реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да се слажу са приједлогом одлуке о покрићу 

губитка који је остварен у пословној 2020. години у износу од 11.906.602,98 КМ покрије из 

нераспоређене добити ранијих година, а нераспоређену добит текуће сгодине по основу 

амортизације ревалоризационих резерви у износу од 1.801.701,88 КМ пренесе на 

нераспоређену добит из ранијих година; 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да ће се губитак 

покрити из нераспоређене добити ранијих година. 

 

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

реда, као и присутни акционари.  
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Предсједник сједнице скупштине акционара је Одлуку о покрићу губитка Мјешовитог 

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

у пословној 2020. години усвајању 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: 

 

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  „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 

136.616 - 0,030912 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 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 „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 % 
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      Предсједник сједнице 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 2020. години 

 

                                                                        

Т а ч к а 11. 

 

Разматрање приједлога и усвајање Акционог плана за отклањање уочених недостатака и 

реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука по 

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

на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину; 

 

      Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „ 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 је од стране Надзорног одбора, уз препоруку 

Одбора за ревизију да се исти прихвати. 

 

У   К   У   П   Н   О 409.901.527 – 97,624433 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оаиф Јахорина 

Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Омиф „Привредник 

инвест“ а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Оаиф „Adriatic 

Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

9.974.434 – 2,375567 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х                                 0,000000 % 
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      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 

2020. годину (акт бр. 04/1-012-2-2739/21 од 16.09.2021. 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“. 

 

         Издвојена су образложења за усвајање Акционог плана за отклањање уочених 

недостатака и реализацију препорука независног ревизора „Grant Thornton“ д.о.о. Бања 

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

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину, сљедећих акционара: 
 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да руководство прихвата 

препоруке на које је указано Акционим планом;   
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног 

реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да подржавају да се усвојиАкциони план за 

отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant 

Thornton“ д.о.о. Бања Лука за 2020. годину прихватање препорука датих у писму руководству 

Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске; 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да се прихвата 

препорука ревизора. 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да су Акционим планом дефинисани кораци 

које је неопходно да предузме друштво, а у вези са утврђеним недостацима од стране 

независног ревизора а уочених у току ревизионог поступка. 

 

   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 усвајању Акционог плана за 

отклањање уочених недостатака и реализацију препорука Независног ревизора „Grant 

Thornton“ д.о.о. Бања Лука по Ревизорском Извјештају Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину 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: 

 

ЗА  АКЦИОНАРИ Број акција 

 Гласање писаним 

путем 

 

МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње 

            

           287.272.703 – 65,000396 % 
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 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  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 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 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY  

 

64.932 – 0,014692 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 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 „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 419.875.961 – 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 усвајању Акционог плана за отклањање уочених недостатака и реализацију 

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

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

а.д. Вишеград за 2020. годину 

  

Т а ч к а 12. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ 

МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину; 

 

       Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара је констатовао да је 

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

 

      Прочитан је став представника 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 којем је 

наведено сљедеће: „Банка поново скреће пажњу Надзорном одбору на пробијање рокова 

за сазивање годишње сједнице Скупштине акционара, будући да је рок за сазивање ове 

сједнице био најкасније 30.06.2021. године, о чему је потребно водити рачуна у наредном 

периоду“. 

 

      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 је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Надзорног одбора за 

2020. 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 одржао 16 сједница. Надзорни одбор је у форми посебних аката 

доставио одговарајуће пропратне документе уз скупштинске материјале. 

 

        Имајући у виду и став Банке по Извјештају о пословању Друштва изнесен под тачком 8. 

дневног реда, Банка не може бити задовољна резултатима пословања, посебно имајући у 

виду да је Друштво пословало са милионским губицима из редовне дјелатности. 

 

          Међутим, имајући у виду став Владе Републике Српске, која је претходно разматрала и 

усвојила годишње извјештаје за 2020. годину, гласам „за“.  

 

       Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

  
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 
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„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, јер сматрају да је 

Надзорни одбор у свом Извјештају требао више пажње посветити узроцима који су довели 

до оствареног негативног резултата у извјештајном периоду, као и предузетим активностима 

на унапређењу пословања Друштва. 

 

      Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 
 

    ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је друштво у 2020. години остварило 

изразито висок негативан резултат пословања, те има изразито високе ненаплаћених 

потраживања од стране повезаних правних лица, а за шта одговорност дјелимично сноси и 

овај орган друштва а нарочито како исти има, осим надзорне и управљачку функцију у 

друштву. 

  

         Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора 

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

за 2020. годину, сљедећих акционара: 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Надзорни одбор у 

континуитету радио и доносио Одлуке из свог домена;   
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног 

реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да, Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовитог 

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

2020. годину садржи временски ток и детаљан опис одржаних сједница са донешеним 

одлукама, закључцима, преглед најважнијих донесених аката из надлежности надзорног 

одбора у 2020/2021 години по појединим тачкама дневног реда;  

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај о раду 

Надзорног одбора детаљно сачињен и из њега се види број одржаних сједница, као и 

питања и одлуке донијете од стране истог. Из Извјештаја се види да је Надзорни одбор 

радио у оквиру својих надлежности, те на исти немају примједби. 

 

   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 усвајању Извјештаја о раду 

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

Дрини“а.д. Вишеград за 2020. годину 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 - Омиф „Maximus fund“ 

                15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

                10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

 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       402.022.866 – 95,748007 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оаиф Јахорина 

Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Омиф „Привредник 

инвест“ а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Оаиф „Adriatic 

Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

9.974.434 – 2,375567 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 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 - Оаиф „Борс 

Инвест фонд“ а.д. Бања Лука 

 

 

555.825 – 0,125765 % 
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      Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора 

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

за 2020. годину  

 

 

Т а ч к а 13. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ 

МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину; 

 

       Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о раду Одбора за ревизију за 

пословну 2020. 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. У извјештајном периоду Одбор за ревизију је одржао 15 сједница. 

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.  

 

 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 

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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

         У   К   У   П   Н   О             7.878.661 – 1,876426 % 
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       Имајући у виду и да је независни ревизор изразио „позитивно мишљење“ по 

финансијским извјештајима, гласам „за“. 

 

       Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

  
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, јер сматрају да је 

Одбор  за ревизију недостатке на које је указао Независни ревизор у свом Извјештају требао 

размотрити и на исте дати своје мишљење.  

 

       Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију 

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

за 2020. годину, сљедећих акционара: 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је овај Одбор у континуитету 

радио и доносио Одлуке из свог домена;   

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

реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да, Извјештај о раду Одбора за ревизију Мјешовитог 

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

2020. годину садржи временски ток и опис одржаних сједница са донешеним одлукама и 

препорукама по појединим тачкама дневног реда;  

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај о раду 

Одбора за ревизију детаљно сачињен и из њега се види број одржаних сједница, као и 

питања и одлуке донијете од стране истог. Из Извјештаја се види да је Одбор за ревизију 

радио у оквиру својих надлежности, те на исти немају примједби; 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај Одбора за ревизију детаљно и 

са коректним образложењима описује функционисање друштва у дијелу који се односи на 

контролу пословања у дијелу који се односи на надлежности овог органа друштва. 

 

        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 усвајању Извјештаја о раду 

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

Дрини“ а.д. Вишеград за 2020. годину 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 - Омиф „Maximus fund“ 

                15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

                10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

 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            411.997.300 – 98,123574 %  

  П Р О Т И В  
 

                                    0,000000 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 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 - 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 Дуиф „Menagement Solutions“  
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        Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију 

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

за 2020. годину 

 

Т а ч к а 14. 

 

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 

пословној 2020. години; 

 

       Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о уговорима закљученим 

између Друштва и повезаних лица у 2020. години, утврђен од стране Одбора за ревизију 

Друштва, уз приједлог Надзорног одбора Друштва да се исти усвоји. Извјештај је урађен на 

бази Извјештаја Одјељења интерне ревизије о ревизији закључених уговора са повезаним 

лицима у 2020. години. Основ за трансакције са повезаним лицима су закључени уговори 

којим су уређени међусобни економски односи на нивоу МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње и 

појединачни уговори закључени са повезаним лицима. У извјештају је констатовано, да су 

промет и трансакције настале са повезаним правним лицима у извјештајном периоду у 

складу са законом и интерном нормативном регулативом. Имајући у виду и да је и 

независни ревизор изразио „позитивно мишљење“ по финансијским извјештајима, гласам 

„за“.  

    

путем 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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

         У   К   У   П   Н   О            7.878.661 – 1,876426 % 
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         Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о уговорима закљученим између 

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

и повезаних лица у пословној 2020. години, сљедећих акционара: 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Друштво 

испоштовало све законске прописе;   
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног 

реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да су сагласни са Извјештајем Одбора за ревизију о 

уговорима закљученим у току 2020. године између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у смислу Закона о 

јавним предузећима и другим наведеним Законима у Извјештају Одбора за ревизију у коме 

су констатовани појам и идентификација трансакција са повезаним лицима на основу 

констатација у Извјештају Одјељења интерне ревизије и датих препорука интерне ревизије 

предузећа; 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је Одбор за ревизију у свом извјештају 

сачињеном на основу извјештаја интерне ревизије изразио мишљење да су промет и 

трансакције настале са повезаним лицима у скалду са законском и интерном 

нормативном регулативом. 

 
      Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

  

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да је друштво у 

смислу повезаних лица највише изложено према МХ „Електропривреда Републике Српске“ 

а.д. Требиње у смислу власништва и трансакција. Сматрају да је ЗП „Хидроелектране на 

Дрини" а.д. Вишеград стављено у неповољни положај узевши у обзир потраживања која има 

према Матичном Холдингу те саме динамике и немогућности наплате исте. Такође, 

менаџмент предузећа би требао да се код већинског власника и регулатора избори за већу 

просјечну цијену испоручене електричне енергије што има директан утицај на пословање 

друштва. 

 

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

реда, као и присутни акционари.  

 

       Предсједник сједнице скупштине акционара је о усвајању Извјештаја о уговорима 

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

Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2020. години 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  „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 

136.616 - 0,030912 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

 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 „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

4.233.432 – 0,957887 % 

 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 382.364.312 – 91,066017 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. 

Бања Лука - Оаиф „Future fund“ 

 

22.381.182 – 5,064128 % 

 Гласање писаним Дуиф „Кристал инвест“ а.д.  
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        Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 

 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о уговорима закљученим између Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ 

МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и повезаних лица у 2020. 

години 

 

Т а ч к а 15. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском 

пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2020. години;  

 

       Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о рачуноводству, 

извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних Друштава у 

2020. години, утврђен од стране Одбора за ревизију Друштва, уз приједлог Надзорног одбора 

Друштва да се исти усвоји.  У извјештају је  констатовао да је Друштво испоштовало законске 

прописе који уређују област рачуноводства, извјештавања и финансијског пословања, те да 

је пословну 2020. годину завршило са нето губитком.  

 

       Имајући у виду и да је независни ревизор изразио „позитивно мишљење“ по 

финансијским извјештајима, гласам „за“.  

 

         Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и 

финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2020. години, 

сљедећих акционара: 

 

- Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Друштво 

испоштовало све законске прописе;  
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног 

реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај Одбора за ревизију урађен у складу 

са чланом 26. став 1. тачка к. Закона о јавним предузећима и члана 108. став 1. тачка 13. 

путем Бања Лука - Омиф „Maximus 

fund“ 

15.130.467 – 3,423529 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

              37.511.649 – 8,933983 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х                                 0,000000 % 
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Статута Предузећа, те се може закључити да је ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

Вишеград испоштовало законске прописе који уређују област рачуноводства, извјештавања 

и финансијског пословања и да је пословну 2020. годину завршило са нето губитком у 

висини од 11.906.603 КМ; 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је, према извјештају 

Одбора за ревизију, Друштво испоштовало законске прописе који уређују област 

рачуноводства, извјештавања и финансијског пословања. Такође, независни ревизор је дао 

позитивно мишљење у вези финансијских извјештаја за 2020. годину. 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је Одбор за ревизију у свом извјештају, а 

поводом контроле пословања друштва у овом сегменту изразило позитивно мишљење. 

 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY по овој тачки дневног реда је гласао 

„ПРОТИВ“. 

 

        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 усвајању Извјештаја о 

рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових 

повезаних предузећа у 2020. години 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: 

 

 

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 - Омиф „Maximus fund“ 

                15.130.467 – 3,423529 % 

 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 усвајању Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању 

јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2020. години  

  

Т а ч к а 16. 

 

Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања Предузећа са законским и 

другим регулаторним захтјевима; 

 

 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 

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 „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

4.233.432 – 0,957887 % 

 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       419.811.029 – 99,984535 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

                      64.932 – 0,015465 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х                                 0,000000 % 
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       Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци је достављен Извјештај о усклађености пословања 

Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима, утврђен од стране Одбора за 

ревизију Друштва, уз приједлог Надзорног одбора Друштва да се исти усвоји. 

 

       Одбор за ревизију је констатовао да је Друштво ускладило своје пословање са 

законским и другим регулаторним захтјевима. У складу са напријед наведеним, гласам 

„за“.     

    

       Издвојена су образложења за усвајање Извјештаја о усклађености пословања 

Предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима, сљедећих акционара: 

 

-Преф“ а.д. Бања Лука, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Друштво 

испоштовало све законске прописе; 
- ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука – Оаиф Еуроинвестмент фонд, по овој тачки дневног 

реда су гласали „ЗА“, уз образложење, да је Извјештај Одбора за ревизију урађен у складу 

са чланом 26. став 1. тачка љ. Закона о јавним предузећима и може се закључити да је ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград ускладило своје пословање са законским и 

другим регулаторним захтјевима;  

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, су гласали „ЗА“, уз образложење, да је, према извјештају 

Одбора за ревизију, Друштво своје пословање ускладило са законским и другим 

регулаторним захтјевима; 

- ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ЗА“, уз образложење, да је Одбор за ревизију у свом извјештају, а 

поводом контроле пословања друштва у овом сегменту изразио позитивно мишљење у 

смислу да је друштво своје пословање ускладило са законским и другим регулаторним 

захтјевима. 

 

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 усвајању Извјештаја о 

усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима 

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  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

10.626.539 – 2,404437 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 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 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY  

 

64.932 – 0,014692 % 

 Гласање писаним 

путем 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Maximus fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 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 „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 % 
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          Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим 

регулаторним захтјевима 

 

  

Т а ч к а 17. 

 

Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

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

број: НО-03-03/21 од 09.11.2021. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица" 

д.о.о. Фоча конверзијом потраживања у новчани улог оснивача Друштва; 

 

       Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара је констатовао да је 

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

 

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

информисала, да је доношење ове Одлуке условљено претходном сагласношћу 

Скупштине акционара Матичног предузећа, односно Владе Републике Српске. Даље је 

навела, да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда 

РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, на 150. сједници одржаној дана 16.12.2021. 

године донијела Одлуку о давању сагласности на инвестициону Одлуку Надзорног одбора  

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: НО-03-03/21 

од 09.11.2021. године о докапитализацији  Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча 

повећањем основног капитала Друштва конверзијом потраживања у удио оснивача 

Друштва, (Одлука, број: 04/1-012-2-3931/21 од 16.12.2021. године). 

 

      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 је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о давању 

сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград број: НО-03-03/21 од 09.11.2021. године о 

докапитализацији Хидроелектране „Бистрица" д.о.о. Фоча конверзијом потраживања у 

новчани улог оснивача Друштва у износу од 1.500.000 КМ. Приједлог Одлуке је утврђен од 

стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. 

       Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број. НО-03-

03/21 од 09.11.2021. године, предлаже се конверзија краткорочне позајмице дате по основу 

У   К   У   П   Н   О 419.875.961 – 100,000000 % 

ПРОТИВ - 0,000000 % 

УЗДРЖАНИХ - 0,000000 % 
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Уговора о краткорочној позајмици (број: 01-00-329/20 од 23.03.2020. године) у капитал 

привредног привредног друштва ХЕ „Бистрица“ , односно повећање основног капитала  ХЕ 

„Бистрица“ од стране оснивача Друштва у укупном износу од 1.500.000 КМ. 

      У приједлогу Одлуке се констатује да је наведено инвестиционо улагање са циљем 

повећања основног капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, предвиђено Планом пословања 

Друштва за 2021. годину, као инвестиционо улагање – посебна развојна улагања, а све у 

сврху реализације Уговорног споразума о изградњи закључен са кинеском компанијом 

„China National Aero – Techhology International Engineering Corporation“ (AVIC). 

 

     У скупштинским материјалима по овој тачки дневног реда, достављен је и Захтјев 

привредног друштва ХЕ „Бистрица“, број: 01-111-1/21 од 18.01.2021. године, у коме се наводи, 

да с обзиром да не обавља своју привредну активност, није у могућности извршити поврат 

средстава у роковима предвиђеним Уговором о зајму, те предлаже конверзију 

потраживања у капитал. 

 

       У складу са напријед наведеним, како је Влада Републике Српске у функцији 

Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње, у складу са Статутом Друштва и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, дала 

претходну сагласност за повећање капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, гласам „за“.     

 

        Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

  
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, на раније 

одржаним Скупштинама Друштва код доношења Одлука о докапитализацији 

Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча су се изјашњавали „уздржани“, те из наведеног 

разлога и код доношења предметне Одлуке гласају „уздржани“.  

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

реда су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, до датума слања писмене изјаве о гласању није 

им достављена у материјалима претходно добијена сагласност од Владе Републике 

Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње како је наведено у материјалима као Напомена за тачку 17.; 

-  ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да су се, за овакво гласање по овој 

тачки дневног реда опредијелили из разлога што су начини вршења докапитализације ХЕ 

Бистрица неразумљиви и недовољно јасни односно не виде логику оваквог начина 

докапитализације. Наиме, приликом давања позајмице од стране друштва претпостављају 

да је унапријед било познато да исте неће бити ни враћене јер ХЕ Бистрица не врши 

пословање и не остварује приходе па тако нема и могућности за евентуални поврат 

позајмице. Дакле, претпоставка је да је друштво унапријед и планирало ову 
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докапитализацију. На основу свега претходно наведеног а како им нису јасни мотиви свих 

ових трансакција и докапитализације извршене на овакав начин њихово гласање су 

опредијелили као уздржан. 

 
       Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да, с обзиром на 

њихов ранији став у вези куповине удјела у ХЕ „Бистрица“ гласају против, а нарочито имајући 

у виду да нису предочени финансијски ефекти улагања у исту. 

 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY по овој тачки дневног реда је гласао 

„ПРОТИВ“. 

 

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 давању сагласности на Одлуку 

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

број: НО-03-03/21 од 09.11.2021. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча 

конверзијом потраживања у новчани улог оснивача Друштва 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: 

 

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 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 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 353.819.746 – 84,267684 % 

  П Р О Т И В   

 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Кристал инвест“ а.д. 

Бања Лука - Оаиф „Future fund“ 

22.381.182 – 5,064128 % 

 

 Гласање писаним Дуиф „Кристал инвест“ а.д.  
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         Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

       О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  МХ „ЕРС“МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-03-03/21 од 09.11.2021. године о 

докапитализацији  ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча конверзијом потраживања у новчани улог 

оснивача Друштва  

 

 

 

путем Бања Лука - Омиф „Maximus 

fund“ 

15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

37.576.581 – 8,949448 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 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 - 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 

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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука – Оаиф Јахорина Коин“   

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Омиф „Привредник инвест“ 

а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. Бања 

Лука - Оаиф „Adriatic Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

         У   К   У   П   Н   О 28.479.634 – 6,782868 % 
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Т а ч к а 18. 

 

Разматрање и доношење Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

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

број: НО-03-04/21 од 09.11.2021. године о докапитализацији Хидроелектране „Бистрица" 

д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом оснивача 

Друштва; 

 

        Предсједник редовне годишње сједнице скупштине акционара је констатовао да је 

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

 

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

информисала, да је доношење ове Одлуке условљено претходном сагласношћу 

Скупштине акционара Матичног предузећа, односно Владе Републике Српске. Даље је 

навела, да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда 

РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, на 150. сједници одржаној дана 16.12.2021. 

донијела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  МХ „ЕРС“ МП а.д. 

Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-03-04/21 од 09.11.2021. 

године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, (Одлука, број: 04/1-012-2-3930/21 од 

16.12.2021. године). 

 

      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 је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог Одлуке о давању 

сагласности на Одлуку Надзорног одбора Мјешовитог Холдинга „ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП 

„Хидроелектране на Дрини" а.д. Вишеград број: НО-03-04/21 од 09.11.2021. године о 

докапитализацији ХЕ „Бистрица" д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим 

новчаним улогом оснивача Друштва у износу од 56.308.345,70 КМ. Приједлог Одлуке је 

утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, уз препоруку Одбора за ревизију Друштва. 

 

       Одлуком Надзорног одбора о докапитализацији ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, број. НО-03-

04/21 од 09.11.2021. године, предлаже се докапитализација, односно повећање основног 

капитала привредног друштва ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, од стране члана/оснивача 

Друштва новим новчаним улогом у укупном износу од 56.308.345,70 КМ. 

 

      У приједлогу Одлуке се констатује да ће наведено инвестиционо улагање са циљем 

повећања основног капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, бити планирано Ребалансом 

Консолидованог или Плана пословања за 2021. годину, као инвестиционо улагање - посебна 

развојна улагања, из расположивих властитих извора средстава, а све у сврху реализације 

Уговорног споразума о изградњи закључен са кинеском компанијом „China National Aero – 

Techhology International Engineering Corporation“ (AVIC). Банка нема информација на који 

начин Друштво планира да обезбједи ова средства, с обзиром да Ребаланс Плана није 

разматран, а у Плану за 2020. годину ова средства нису предвиђена.  
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       У складу са напријед наведеним, како је Влада Републике Српске у функцији 

Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“ МП 

а.д. Требиње, у складу са Статутом Друштва и Статутом МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, дала 

претходну сагласност за повећање капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, гласам „за“.   

 

          Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

  
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, јер сматрају да се 

велика новчана средства издвајају на име докапитализације ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча чиме 

се финансијски црпи Друштво, а нису сигурни у оправданост истог, и из тог разлога по овој 

тачки дневног реда се изјашњавају „уздржани“. 

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

дневног реда су „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, до датума слања писмене изјаве о 

гласању није им достављена у материјалима претходно добијена сагласност од Владе 

Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског Фонда РС а.д. Бања Лука у 

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње како је наведено у материјалима као Напомена за тачку 18.  

 

   Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“, гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да, с обзиром на 

њихов ранији став у вези куповине удјела у ХЕ „Бистрица“ гласају против, а нарочито имајући 

у виду да нису предочени финансијски ефекти улагања у исту, те пословање у 2020. години 

које је било са губитком. 

 

     ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да су, на основу извршеног увида у 

достављене материјале по овој тачки дневног реда, а нарочито на основу информације о 

статусу пројекта ХЕ „Бистрица" д.о.о. Фоча и захтјева за докапитализацију путем новог 

новчаног улога „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград уочава неколико битних чињеница: 

- да није било заинтересованих учесника на два јавна позива за доставу понуде у вези са 

дјелимичним финансирањем пројекта изградње ХЕ Бистрица; да се одступа од два 

досадашња модела финансирања пројекта; да се планира цјелокупно финансирање 

пројекта из властитих средстава. 

 

   У вези са свим претходно наведеним истичу сљедеће чињенично стање:  
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- ни на који начин се не образлаже зашто и због чега не постоји заинтересованих трећих 

лица за финансирање предметног пројекта; ни на који начин се не наводе и 

финансијске могућности ХЕ на Дрини а.д. Вишеград да изврши цјелокупно 

финансирање овог пројекта; ни на који начин се не наводи како ће предметна 

инвестиција утицати на пословање ХЕ на Дрини а.д. Вишеград. 

 

Генерално, њихова примједба се односи на то да се улази у једну велику 

инвестицију, без било каквог цјелокупног плана инвестирања овог пројекта, те у вези 

са тим и временског периода за реализацију овог инвестиционог пројекта, а што се 

јасно уочава из достављених материјала гдје се наводи да ће се средства до  пуног 

планираног износа инвестиције обезбједити у будућности, а у складу са 

могућностима друштва по принципу „идемо у инвестицију, имамо нешто средстава, 

па ћемо касније гледати шта и како“. 

У вези са свим претходно наведеним изражавају оправдану бојазан да ће се 

планирана инвестиција одужити у недоглед са једне стране, а што ће имати 

значајно негативан утицај како на финансијски тако и на укупан положај друштва „ХЕ 

на Дрини“ а.д. Вишеград у наступајућем временском периоду. 

 
СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY по овој тачки дневног реда је гласао 

„ПРОТИВ“. 

 

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 давању сагласности на Одлуку 

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

број: НО-03-04/21 од 09.11.2021. године о докапитализацији ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча 

повећањем основног капитала Друштва новим новчаним улогом оснивача Друштва, 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: 

 

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 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Присутан Томислав Поповић 50.382 - 0,011400 % 

 Присутан Радиша Николић 10.127 - 0,002291 % 
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 Присутан Владимир Гладанац 152 – 0,000034 %    

 Присутна Маја Антић 2302 - 0,000521 % 

У   К   У   П   Н   О 353.819.746 – 84,267684 % 

  П Р О Т И В   

 

 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 - Омиф „Maximus 

fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оаиф Јахорина 

Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Омиф „Привредник 

инвест“ а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Оаиф „Adriatic 

Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

47.551.015 – 11,325015 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 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 - 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 

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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

         У   К   У   П   Н   О           18.505.200 – 4,407302 % 
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        Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 
 

       О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград број: НО-03-04/21 од 09.11.2021. године о 

докапитализацији   ХЕ „Бистрица“д.о.о. Фоча повећањем основног капитала Друштва новим 

новчаним улогом оснивача Друштва 

                                                                         

Т а ч к а 20. 

 

Разматрање и доношење Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала 

Мјешовитог Холдинга «ЕРС» МП а.д. Требиње - ЗП «Хидроелектране на Дрини» а.д. Вишеград 

у Скупштини Хидроелектране «Бистрица» д.о.о. Фоча. 

 

       Предсједник редовне годишње 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 је навео сљедеће: „Банци је достављен приједлог о давању инструкције за 

гласање представнику капитала Друштва у Скупштини ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, којом се 

даје инструкција за гласање представнику капитала Друштва у ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча, г-

дину Владимиру Брадоњићу, да на Скупштини Друштва гласа за: доношење Одлуке о 

повећању основног капитала ХЕ „Бистрица“ д.о.о. Фоча и доношење Одлуке о измјенама и 

допунама Статута Хидроелектране „Бистрица“ друштво са ограниченом одговорношћу 

Фоча, према приједлогу. 

       Приједлог Одлуке је у узрочно посљедичној вези са претходне три тачке дневног реда, те 

гласам „за“.     

        

        Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

  
- Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Борс Инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Профит плус“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „ВБ фонд“ а.д. Бања Лука, Дуиф 

„Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Оаиф „Актива инвест фонд“ а.д. Бања Лука, 

Дуиф „Menagement Solutions“ д.о.о. Бања Лука - Омиф „Балкан инвестмент фонд“ а.д. 

Бања Лука, су по овој тачки дневног реда „УЗДРЖАНИ“, уз образложење, да, уважавајући 

чињеницу да су се  изјашњавали „уздржан“ код гласања о тачкама дневног реда које се 

односе на Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, изјашњавају се идентично и код 

доношења Одлуке о давању инструкције за гласање представнику капитала Мјешовитог 

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

Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча. 



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

Записник са редовне 

годишње сједнице 

Скупштине акционара 

Број: СА-35-04/21 

Датум: 30.12.2021. год. 

Страна 51 од 54 

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                 Издање број: 03 

 

 

 

 

     Такође је образложено, да су у писаном изјашњавању представници: 

 

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

Бања Лука – Omif „Maximus fund“ гласали „ПРОТИВ“, имајући у виду њихово изјашњење по 

претходним тачкама. 

 

ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф Adriatic Balanced; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Оаиф 

Јахорина Коин; ДУИФ „Полара инвест а.д. – Омиф „Привредник инвест“ су по овој тачки 

дневног реда гласали „ПРОТИВ“, уз образложење, да су на основу извршеног увида у 

достављене материјале по овој тачки дневног реда, а нарочито на основу информације о 

статусу пројекта ХЕ „Бистрица" д.о.о. Фоча и захтјева за докапитализацију путем новог 

новчаног улога „ХЕ на Дрини“ а.д. Вишеград уочава неколико битних чињеница: 

- да није било заинтересованих учесника на два јавна позива за доставу понуде у вези са 

дјелимичним финансирањем пројекта изградње ХЕ Бистрица; да се одступа од два 

досадашња модела финансирања пројекта; да се планира цјелокупно финансирање 

проојекта из властитих средстава. 

 

   У вези са свим претходно наведеним истичу сљедеће чињенично стање:  

- ни на који начин се не образлаже зашто и због чега не постоји заинтересованих трећих 

лица за финансирање предметног пројекта; ни на који начин се не наводе и 

финансијске могућности ХЕ на Дрини а.д. Вишеград да изврши цјелокупно 

финансирање овог пројекта; ни на који начин се не наводи како ће предметна 

инвестиција утицати на пословање ХЕ на Дрини а.д. Вишеград. 

 

Генерално, њихова примједба се односи на то да се улази у једну велику 

инвестицију, без било каквог цјелокупног плана инвестирања овог пројекта, те у вези 

са тим и временског периода за реализацију овог инвестиционог пројекта, а што је 

се јасно уочава из достављених материјала гдје се наводи да ће се средства до  

пуног планираног износа инвестиције обезбједити у будућности, а у складу са 

могућностима друштва по принципу „идемо у инвестицију, имамо нешто средстава, 

па ћемо касније гледати шта и како“. 

У вези са свим претходно наведеним изражавају оправдану бојазан да ће се 

планирана инвестиција одужити у недоглед са једне стране, а што ће имати 

значајно негативан утицај како на финансијски тако и на укупан положај друштва „ХЕ 

на Дрини“ а.д. Вишеград у наступајућем временском периоду. 

 
СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - Оиф СМЕ БХ EQUITY по овој тачки дневног реда је гласао 

„ПРОТИВ“. 

 

       Издвојена су образложења за доношење Одлуке о давању инструкције за гласање 

представнику капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, 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, у складу са приједлогом Одлуке која им је 

достављена у скупштинским материјалима. 

 

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 давању инструкције за гласање 

представнику капитала Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране 

на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча, 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: 

 

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 

 

„ПРЕФ“ а.д. Бања Лука 

 

44.386.314 - 10,043168 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф  „Еуроинвестмент“  а.д. 

Бања Лука –Оаиф Еуроинвестмент 

фонд 

 

 10.626.539 – 2,404437 % 

 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 364.446.285 – 86,798559 % 

  П Р О Т И В   

 

 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 - Омиф „Maximus 

fund“ 

 

15.130.467 – 3,423529 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука – Оаиф Јахорина 

Коин“   

 

5.657.418 – 1,280088 % 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Омиф „Привредник 

инвест“ а.д. Бања Лука 

 

83.584 - 0,018912 % 
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     Предсједник сједнице Скупштине констатује да скупштина акционара доноси 

 

                                                                О Д Л У К У  
о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград у Скупштини Хидроелектране „Бистрица“ 

д.о.о.Фоча 

 

                                                                               

  

          Предсједник редовне годишње 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  

 

 Гласање писаним 

путем 

Дуиф „Полара инвест“ а.д. 

Бања Лука - Оаиф „Adriatic 

Balanced“ 

 

4.233.432 – 0,957887 % 

 Гласање писаним 

путем 

СМЕ Инвест д.о.о. Мостар - ОИФ 

СМЕ БХ EQUITY 

64.932 – 0,014692 % 

      У   К   У   П   Н   О 

 

47.551.015 – 11,325015 % 

   У З Д Р Ж А Н И Х 

 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 - 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 

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 „Профит 

плус“ а.д. Бања Лука 

 

2.893.861 – 0,654786 % 

 Гласање 

писаним путем 

Дуиф „Menagement Solutions“ 

д.о.о.  Бања Лука - Омиф „ВБ 

фонд“ а.д. Бања Лука 

 

19.896 – 0,004502 % 

         У   К   У   П   Н   О           7.878.661 – 1,876426 % 



 Мјешовити Холдинг „ЕРС“ 

 МП а.д. Требиње 

 ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. 

 Вишеград 

Записник са редовне 

годишње сједнице 

Скупштине акционара 

Број: СА-35-04/21 

Датум: 30.12.2021. год. 

Страна 54 од 54 

 

Ознака: ХЕД-20                                                                                                                 Издање број: 03 

 

 

 

 
 


