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Приједлог 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 

75/04 и 78/11),члана 7.став 1. и члана 281. тачка а) Закона о привредним 

друштвима („Сл. Гласник РС“, број: 127/08, 58/09,100/11, 67/13 и 100/17, 82/19 ), 

члана 30. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране  на Дрини“ а.д. 

Вишеград а у вези са чланом  25. Одлуке о оснивању Хидроелектране 

„Бистрица“ д.о.о. Фоча  пречишћени текст број: ОПУ08/20  од 13.01.2020. 

године,број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020.године, број: ОПУ 58/2022 од 

18.02.2020.године и број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021.године, на приједлог Надзорног 

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

Вишеград (Одлука, број: НО- ____ /22 од ___.11.2022. године) и сагласно 

препоруци Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране  

на Дрини“ а.д. Вишеград (Препорука, број: ОР-_______/22  од ___.11.2021. године , 

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

Вишеград на ванредној сједници, одржаној дана  __.__.2022. године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У  

о измјени и допуни Одлуке о оснивању  Хидроелектране „БИСТРИЦА“ друштво 

са ограниченом одговорношћу Фоча 

-пречишћени текст- број: ОПУ08/20  од 13.01.2020. године,број: ОПУ 306/20 од 

03.07.2020.године, број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021.године,број: ОПУ 58/2022 од 

18.02.2022.године и број: ОПУ 736/2022 од 24.10.2022.године 

                         

                                                           

                                                                   Члан 1. 

 

У поглављу VII Оснивачки капитал и удио  члан 8. Одлуке о оснивању 

Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча – пречишћени текст ОПУ08/20  од 

13.01.2020. године,број: ОПУ 306/20 од 03.07.2020.године, број: ОПУ 796/21 од 

30.12.2021.године,број: ОПУ 58/2022 од 18.02.2022.године и број ОПУ 736/2022 од 

24.10.2022. године се мијења и сада гласи:  

„Основни капитал Друштва је укупна вриједност удјела. 

Укупан основни капитал друштва ( уписан и уплаћен )  износи 55.812.994,71 КМ  ( 

педесетпетмилионаосамстодванаестхилјададевестодеведесетчетри КМ и 

сдамдесетједан фенинга ), од чега 7.519.665,69  КМ (словима: 

седаммилионапестодеветнаестхиљада шестошездесетпет конвертибилних 

марака  и шездесетдевет фенинга) процијењене вриједности власничких права 

на ревидираној пројектно-техничкој документацији сачињеној на реализацији 

изградње хидроелектрана на Бистрици и Јањини, и у новцу 48.293.329,02 КМ  ( 

четрдесетосаммилионадвјестодеведесттрихиљадеитристодвадесетдевт 

конвертибилних марака  и два фенинга ).“ 

 

 

Члан 2. 

Остале одредбе Одлуке о оснивању Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча –  

пречишћени текст број: ОПУ08/20  од 13.01.2020. године,број: ОПУ 306/20 од 

03.07.2020.године,број: ОПУ 796/21 од 30.12.2021.године,број: ОПУ 58/2022 од 

18.02.2022.године и број: ОПУ 736/2022 од 24.10.2022.године остају на снази. 
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Члан 3. 

 

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

примјењиваће се од дана уписа у Регистар пословних субјеката.  

Број:  

Датум:                     2022. године 

 

Предсједник Скупштине 

 

 

 

 


