На основу члана
гласник РС" , број :

5. става 1. тачке а)
75104 и 78111) , члана 37.

и тачке ј) Закона о јавним предузећима ("Службени
става

1.

тачке

2.

а у вези са чланом
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Статута ЗП

"Хидроелектране на Врбасу, а.Д. Мркоњић-Град" Скупштина акционара ЗП "Хидроелектране на
Врбасу а . Д . Мркоњић-Град, на

XI

ванредној сједници,одржаној

13 . 06.2014 . године, доноси

ОДЛУКУ
о измјенама Статута Мјешовитог Холдинга

"Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.Д. Требиње
ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић-Град.

Члан

1.

У Статуту Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Спрске"

-

Матично

предузеће, акционарско друштво Требиње,ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а . Д. Мркоњић-Град
број:СА-18112. од

24.12.2012. године, испред члана 128 у
128 а, који гласи:

поглављу "Прелазне и завршне

одредбе", додаје се нови члан

Члан

128 а.

Средства Фонда за осигурање од ризика у условима ванредне ситуације, проглашене
Одлуком Владе Републике Српске, број:

04/1-012-2-919114.

од 17.05 . 2014.године, због

катастрофалне поплаве у Републици Српској се привремено и хитно обезбјеђују на сљедећи
начин:

1.

ЗП РиТЕ Угљевик а.Д. Угљевик, ЗП РиТЕ Гацко , ХЕ на Требишњици а.Д. Требиње,

"ХЕ на Дрини" Вишеград издвајају новчана средства од по

2.

и

Матично предузеће а.Д. Требиње и ЗП "ХЕ на Врбасу" а.Д. Мркоњић-Град издвајају
новчана средства од по

3.

1.000.000,00 КМ

500.000,00

КМ.

Зависна предузећа електродистрибуције се привремено ослобађају обавезе

издвајања средстава за Фонд за осигурање од ризика.
Средства Фонда за осигурање од ризика из претходног става се уплаћују на посебан
рачун Матичног предузећа а.Д. Требиње.

Средства Фонда за осигурање од ризика су израз солидарности свих повезаних предузећа ,
а користе се за санирање и отклањање хаварија, кварова и техничког поремећаја у дистрибуцији

електричне енергије и ради успостављања редовног снабдијевања енергијом на угроженим
подручјима Републике Српске.

Средства Фонда за осигурање од РИЗИI<а се додјељују бесповратно као помоћ сљедећим
зависним предузећима:

1.
2.
3.

ЗП Електро Добој а . д. Добој у износу од

3.000.000,00 КМ,
1.500.000,00 КМ
износу од 500 .000,00 КМ,

ЗП Електро Бијељина, а.д. Бијељина у износу од
ЗП Електро Крајина а.д. Бањалука у

Члан
Досадашњи члан

128,

постаје члан
Члан

и

2.
128

б.

3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве на огласној табли Предузећа, а

након потврђивања од нотара, објавиће се на огласној табли Предузећа.

Број : СА-5114.
Датум: 13.06.2014 . године .

