
МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д. 
ТРЕБИЊЕ 
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д. 
МРКОЊИЋ  ГРАД 
 
Број: СА-________/22. 
Дана: 23.12.2022.године 
 
 
       На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник бр 75/04, 78/11) и члана 
37.Статута ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, члана 281. и  282. Закона о 
привредним друштвима Републике Српске ( Сл. Гласник РС број 127/08, 58/09, 100/11, 
67/13, 100/17, 82/19) , Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град, дана 23.12.2022. године, донијела је: 
 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора 
 

Члан 1. 
 

      Усваја се  Извјештај о раду Надзорног одбора Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП А.Д. 
Требиње- ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за период  од 05.11.2021. године до  
18.11.2022 године. 
 

 
Члан 2. 

        
          Oва одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
 
 
Достављено:  
-Управи предузећа                                                                               Предсједник 
-Надзорном одбору                                                                       Скупштине акционара 
-Одбору за ревизију                                                                       ____________________ 
-Матичном предузећу                                                                                                                                                                                                                           
-Архива                                                                                               
          
 
 



ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" 

МРКОЊИЋ ГРАД 

Број: НО- б1! 122. 
Дана: 18.11.2022. године 

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС број: 75/04), 
члана 45. Статута ЗП " Хидроелектране на Врбасу"а.д. Мркоњић Град, Надзорни одбор 
ЗП "Хидроелектране На Врбасу" а.Д. Мркоњић Град, на сједници , одржаној дана 

18.11.2022. године, донио је : 

ЗАКЉУЧАК 

1 

Утврђује се приједлог Извјештаја о раду Надзорног одбора ЗП "Хидроелектране на 

Врбасу" а.Д. Мркоњић Град за период од 05.11.2021. године до 18.11.2022. године и 
упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање. 

11 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 

Достављено: 

l}:1":УПШТИНИ ar,,:ционара 
- Архива 



МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" 
МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ 

ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" А.Д. 
МРКОЊИЋ ГРАД 

НО- 70/22. 
Дана: 18.11.2022.године 

На основу члана 7. Закона о ј авним предузећима (Службени гласник РС , број:75/О4 , члана 45. Статута 
"Хидроелектране на Врбасу" а.Д . Мркоњић Град и Надзорни одбор "Хидроелектране на Врбасу" а .Д. 
Мркоњић Град, подноси: 

ИЗВЕШТАЈ 


о раду Надзорног одбора 


Извјештај о раду Надзорног одбора обухвата период од 05.11 .2021. до 18.11 . 2022.године . 
Надзорни одбор је у извјештајном периоду радио у саставу : 
1.Томислав Тодоровић,в.д. предсједник , до 21.12.2021. године 
2.Иван Вања Бороја в.Д. предсједник, од 22.12.2021. године 
2.Љубомир Клинцов, в.д. замјеник предсједника 
З.Жарко Кучинар , В.Д . члан до 21.12.2021 . године 
4.Ћопић Дамир , в.Д . члан 

5.8ера Бојић , в .д. члан до 21 .1 2.2021. године 
6 .Амиџић Љиљана в.д . од 22.12.2022. године 
7,Драшковић Владимир в.д. члан од 22.12.2022. године 

Надзорни одбор у наведеном периоду , одржао је укупно шест редовних сједница 

- прва (конститутивна) редовна сједница одржана 28.12.2021 . године 
- друга редовна сједница одржана 11.04.2022. године 
- трећа редовна сједница одржана дана 10.05.2022. године 
- четврта редовна сједница одржана дана 09.06.2022. године 
- пета редовна сједница одржана дана 09.11 .2022. године 
-шеста редовна сједница одржана дана 18.11.2022. године 

Поред редовних сједница, у хитним случајевима и када због кратког рока није могуће одржати сједницу 
Надзорног одбора , у складу са Пословником о раду доношене су одлуке електронским путем , а које 

су верификоване на првој наредној сједници Надзорног одбора. 

у извјештајном периоду Надзорни одбор је редовно расправљао и доносио битне акте из области 

пословних политика, извршавања планова и политика за добит Предузећа. С тим у вези , Надзорни 

одбор је донио више различитих аката ( планова , правилника , одлука, извјештаја, закључака и др.) од 
којих су: 

Одлуке донесене електронским путем: 

05.11.2021. године 
-Одлука о покретању поступка набавке робе-Набавка путничког аутомобила 



-Одлука о покретању поступка набавке израде пројекта уређења водотока Црне ријеке 

-Посебна одлука о покретању поступка набавке израде попречних профила корита и обале Црне 
ријеке 

-Посебна одлука о покретању поступка набавке услуга-Надоградња програма за обрачун плата 
-Одлука опокретању поступка набавке замјене дуплог пода у релејној просторији и у простору 0,4 Kv 
-Одлука о покретању поступка осталих набавки робе-Инструмент за мјерење отпорности изолације 
високим напоном 

-Посебна одлука о покретању поступка набавкеуслуга- Израда геодетских подлога за соларну 
електрану на локалитету Ада поље 

-Одлука-прихвата се Извјештај о извршеним поступцима јавних набавки број:06-2680/22 за период 

01.09.2021. до 15.09.2021. године 
-Одлука-прихвата се Извјештај о извршеним поступцима јавних набавки број: 06-2811/22 за период 
од 01.10.2021-15.10.2021. године 

16.11.2021. године 

-Сазив за XXVII редовну сједницу Скупштине акционара 3П "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. 
Мркоњић Град 

16.12.2021. године 

-Одлука о покретању поступка набавке услуге- Пројекат санације објекта гаража 
-Одлука о покретању поступка набавке робе-Електромотор за врата на објекту гаража 
-Одлука о покретању поступка набавке радова-Набавка и уградња мјерне опреме за сертификат 
-Посебна одлука о покретању поступка набавке-Израда ревизије идејног пројекта за изградњу 

соларне електране на локалитету "Ада поље" снаге до 10MW 
-Одлука о покретању поступка набавке роба-Набавка мини буса ( 16+ сједишта) 

31.12.2021. године 

-Понуда за закључење Анекса уговора о раду за в . Д. директора Милановић Горана 

-Анекс уговора о раду за в. д. директора Милановић Горана 
-Понуда за закључење Анекса уговора о раду за В.Д.извршног директора за организационо правне и 

кадровске послове Марковић Марко 

-Анекс уговора о раду за .д. извршног директора за организационо правне и кадровске послове 

Марковић Марка 

-Понуда за закључење Анекса уговора о раду за в.Д. извршног директора за економско финансијске 

послове Комленић мирослава 
-.Анекс уговора о раду за в .Д. извршног директора за економско финансијске послове Комленић 

Мирослава 
-Понуда за закључење Анекса уговора о раду за в .Д . извршног директора за инвестиције и развој 

Аничић Дивне 

-Анекс уговора о раду за в.Д . извршног директора за инвестиције и развој Аничић Дивне 
-Понуда за закључење Анекса уговора о раду за в .Д . извршног директора за производњу и 

одржавање Јарић Велибора 



-Анекс уговора о раду за в.д . извршног директора за производњу и одржавање Јарић Велибора 

13.01.2022. године 

-Одлука о покретању поступка набавке робе- Набака резервних хладионика генератора 

28.01.2022. године 

-Закључак-прихвата се Коначан иувјештај о Процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, 
инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине на дан 31.12.2020. године 
-Закључак-прихвата се Ребаланс Плана пословања за 2021. годину 
-САЗИВ за XXVII ванредну сједницу Скупштине вакционара 

08.02.2022. године 

-Одлука којом се прихвата Приједлог измјене Привременог (оперативног) плана набавки за 2022. 
годину 

22.02.2022. године 

-Правилник о измјени Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности број НО-9/20 
-Одлука -усваја се приједлог Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности МХ 

"Електропривреда Републике Српске" МП а.Д . Требиње број: 04-369/22 

25.02.2022. године 

-Одлука-прихвата се Извјештај Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза број 04
443/22 

04.03.2022. године 

-Одлука о по кретању поступка набавке радова- Уређење корита и обале ријеке Врбас низводно од 

МХЕ "Бочац 2" 

20.04.2022. године 

-Одлука о покретању поступка набавке услуга- Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких 
услова за изградњу соларне електране са прикључним далеководом на локалитету "Ада поље" са 

становишта испуњености услова из Просторног плна општине Мркоњић Град 2016-2036 

12.08.2022. године 

-Одлука о покретању поступка осталих набавки радова-Реконструкција водомјерне станице Црна 

ријека 

-Одлука о покретању поступка осталих набавки радова-Радови на санацији објекта гаража 
-Одлука о пократању поступка набавке робе-Пухач лишћа 



-Одлука о покретању поступка набавке робе-Кухиња у кафе ресторану Управне зграде 
-Посебна одлука о покретању поступка набавке услуге-Извођење геотехничке и инжињерско 
геолошке анализе лијеве обале ријеке Врбас 

-Посебна одлука о покретању поступка набавке услуге- Израда стручног мишљења и урбанистичко

техничких услова за санацију обале и заштиту објекта на локацији "Шервалова кућа" 
-Одлука о покретању поступка набавке услуга-Имплементација firewall i security система за 
рачунарску мрежу Предузећа 

-Одлука-прихватају се Извјештаји о извршеним поступцима јавних набавки број: 

-06-1470/22 за период од 15.05.2022. до 31.05.2022. године 


-06-1707/22 за период од 01.06.2022. до 15.06.2022. године 


-06-1978/22 за период од 15.06.2022. до 30.06.2022. године 


- 06-1983/22 за период од 01.07.2022. до 15.07.2022. године 
-Одлука за исплату средстава поводом рођења дјетета Јарић Велибору 

01.09.2022. године 

-Одлука о покретању поступка набавке услуге-Израда геодетске подлоге за прикључак далековода 

соларне електране 

23.09.2022. године 

-Одлука о покретању поступка набавке робе- Електрични апарати за домаћинство 

Посебна одлука о покретању поступка набваке услуге- Израда идејног рјешења и студије економске 

оправданости за уградњу соларних панела на Управној згради 

-Посебна одлука о покретању поступка набавке робе-Монтажна скела за МХЕ "Бочац 2" 
-Одлука о покретању поступка набавке робе- тракасте завјесе 

-Одлука -прихватају се Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки број: 
06-2150/22 за период од 15.07.2022. до 31.07.2022. године 


-06-2250/22 за период од 01.08.2022. до 15.08.2022. године 


-06-2421/22 за период од 15.08.2022.до 31.08.2022. године 


29.09.2022. године 

-Посебна одлука о покретању поступка набавкеробе- Набавка рачунарске опреме 

07.10.2022. године 

-Одлука о покретању поступка набавке услуфе-Ревизија главног пројекта за 35 Kv постројења 

21.10.2022. године 



-Посебна одлука о покретању-Хидраулички цилиндар улазног затварача агрегата МХЕ " Бочац 2" 

11.11 .2022. године 

Одлука о покретању поступка јавне набавке- Набавка и уградња постројења 35 Kv 

Одлуке донесене редовним засједањем Надзорног одбора 

28.1 2.2021 . године 

-Одлука о покретању поступка набавке осталих набавки услуга- Пројекат уређења корита и обала 
ријеке Врбас са припадајућим водним земљиштем у нивоу локалитета са формираним депонијама 

-Одлука о покретању поступка набавке робе-Уређаји за машинско одржавање 

-Одлука којом прихвата Извјештај о извршеним поступцима јавних набавки број : 06-2697/21 з 

апериод 15.09.2021. до 30.09.2021 
-Одлука којом прихвата Извјештај о извршеним поступцима јавних набавки број : 06-2986/21 за 
период 15.10. до 31.10.2021. године 
-Одлука којом прихвата Извјештај о извршеним постипцима јавних набавки број: 06-3147/21 за 
период 01.11.2021. до 15.11.2021. године 
-Одлука којом прихвата Извјештај о извршеним поступцима јавних набавки број : 06-3373/21 за 
период 15.11 .2021. до 30.11.2021. године 
-Одлука-прихвата се Извјештај о пословању 3П "Хидроелектране на Врбасу" а.Д . Мркоњић Град за 

период I-IX 2021 године 
-Одлука- прихвата се План набавки за 2022. годину 
-Одлука-прихвата се План набавки за период 2022-2024. године 
-Одлука-прихвата се Ребаланс Плана набавки за 2021. годину 
-Позив за Сазив 1.(конститутивну) сједницу Надзорног одбора 3П "Хидроелектране на Врбасу" а.Д . 
Мркоњић Град 

-Одлука о конституисању Надзорног одбора 
-Одлука-прихвата се Приједлог Пословника о раду Надзорног одбора 

-Пословник о раду Надзорног одбора 
-Одлука-прихвата се Привремени (оперативни) План набавки за 2022. годину 
-Извод из записника са 1. (конститутивне) сједнице Надзорног одбора 

11.04.2022. године 

-Одлука о покретању поступка набавке робе- Хидраулички серво мотори 

-Одлука о покретању поступка набавке робе- Резервни компресор за МХЕ "Бочац 2" 
-Одлука- о покретању поступка набавке робе-Електромотор за капију на улаз у електрану 

-Одлука о покретању поступка набавке услуга-Израда хидролошког низа 

-Одлука о покретању поступка набавке услуга -Ревизија пројекта санација обале и заштите објекта 

на локацији "Шервалова кућа" 
-Одлука о покретању поступка набавке услуга- Израда стручог мишљења и урбанистичко техничких 

услова за уређење водотока Црне ријеке 

Одлука којом се прихватају Извјештаји о извршеним поступцима јавних набавки: 



-06-3514/21 за период од 01.12.202 1. до 15.12.2021. године 


-06-85/22 за период од 15.12.2021 . до 31.12.2021 . године 


-06-245/22 за период од 01.01.2022. до 15.01 .2022. године 


-06-363/22 за период 15.01.2022. до 31 .01.2022. године 


-06-544/22 за период од 01.02.2022. до 15.02.2022. године 


-06-607/22 за период од 15.02.2022. до 28.02.2022. године 


-06-691/22 за период од 01.03 .2022. до 15.03.2022. године 


10.05.2022. године 

-Одлука о покретању поступка набавке робе-Набавка путничко г возила 
-Одлука о покретањупоступка набавке радова-Инвестиционо грађевинско одржавање Управне 

зграде 

-Одлука о покрфетању поступка набавке услуге-Елаборат исушивања Подрашког поља и одвођење 

воде у акумулацију ХЕ "Бочац" 
-Одлука -прихвата се Извјештај о извршеним поступцима јавних набавки број 06-807/22 за период 
15.03.2022. до 31 .03.2022. године 

09.06.2022. године 

-Одлука-прихватају се Извјештаји о извршеним поступцима јавних набавки: 

-06-1038/22 за период од 01.04.2022. до 15.04.2022. године 
-06-1159/22 за период од 15.04.2022. до 30.04.2022. године 
-06-1342/22 за период од 01.05.2022. до 15.05.2022. године 
-Одлука-прихвата се План набавки за 2022. годину 
-Одлука-п рихвата се план набавки за период 2022-2024 . године 
-Одлука о прихватању Извјештаја о пословању за период 1-11 12022 
-Закључак-утврђује се Приједлог Плана пословања за 2022. годину 
-Закључак-утврђује се Приједлог Плана пословања за период 2022-2024 
-Одлука о покретању поступка јавне набав ке робе-Машине за уништавање докумената 

-Одлука о покретању поступка набавке робе-Монофазни апарат за РЕЛ и ТИГ ВФ заваривање 

-САЗИВ за XXVII I ванредну сједницу С купштине акционара 

-Сагласност за "Prointer ITSS" 

09.11.2022. године 
- Закључак којим се одбиј а приједлог Анекса Уговора о уређењу међусобних односа о питању 
јединственог наступа на тржишту електричном енергијом 

18.11.2022. године 
-Сазив за XXVIII редовну сједницу Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а .Д . 
Мркоњић Град 

-Одлука о покретању поступка јавне набавке -Набавка алата за резање-плазма 06-2781/22 
-Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке-Набавка фотокопир апарата 06-2742/22 
-Одлука о покретању поступка јавне набавке-Набавка лиценцираног софтвера 06-2798/22 
-Закључак о прихватању Извјештаја Независног ревизора "GRANT THORNTON" 



-Закључак о прихватању Извјештаја о пословању за 2021. годину 
-Одлука о прихватању Извјештаја о пословању за период I-VI 2022. године 
-Закључак о прихватању Извјештаја о обављеној ревизији усклађености са позитивним законским 

прописима за период 01 .01 .-30.09.2022. године 
-Одлука о прихватању закључка Управе предузећа у вези продаје службеног возила 04-2976/22 
-Одлука о прихватању Извјештаја о извршеним поступцима јавних набавки за период 01.09. до 
15.10.2022. годи не 
-Закључак којим се прихвата Приједлог за расподјелу нето добити остварене у пословној 2021. 
години 

-Закључак о прихватању Акционог плана 

-Закључак о утврђивању Приједлога Извјештаја о раду Надзорног одбора за период 05.11.2021 .
18.11 .2022. године 
-Одлука о покретању поступка јавне набавке система за попис основних средстава 

Свакако , једна од кључних активности Надзорни одбор је активно учествовао у реализацији неких 
развојних пројеката , приј е свега оних који се тичу инвестирања у нове производне објекте , са крајњим 

циљем производње нових киловат-часова електричне енергије. Заједно са другим органима 

Предузећа , прије свега Одбором за ревизију , Надзорни одбор је активно учествовао у припремним 

активностима на реализациј и пројекта Соларне електране "Ада поље" за коју је упућен захтјев за 

додјелу концесије , као и изградње новог 35 Kv постројења гдје се очекује расписивање тендера за 
набавку и уградњу истог . Надзорни одбор и даље , у складу са својим одговорностима, заједно са 

осталим управљачким структурама Предузећа интезивно проводи активности на реализацији и других 

инвестиционих подухвата, као што је исушивање Подрашког поља и одвођење воде у акумулацију ХЕ 

" Бочац" и уређење водотока Црне ријеке чија се реализација очекује након спровођења одговарајућих 
студиј а и анализе истих. Поред наведених, истичу се и активности на инвестирању у постојећа 

постројења ХЕ "Бочац", МХЕ "Бочац 2" и МХЕ "Кућна турбина", као и активности на добијању 
сертификата за производњу електричне енергије из обновљивих извора за ХЕ "Бочац" што ће по 
добијању имати утицај и на повећање прихода . 

Сва акта , усвојена од стране Надзорног одбора су уредно потписана и овјерена,протоколисана и 
достављена на сва предвиђена мјеста , као и евиденцији Надзорног одбора и архиви Предузећа. 

У свом раду , Надзорни одбор се водио принципима законитости , пословне етике и максималне 

заштите интереса Предузећа и његових акционара , али и запослених радника у њему . 

ван Вања Бороја 

Доставити: 



·Управи предузећа 
-Скупштина акционара 

-Архива 


