
МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д. 
ТРЕБИЊЕ 
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д.  
МРКОЊИЋ  ГРАД 
 
БРОЈ: СА -_______/22 
ДАТУМ:23.12.2022. год. 
 

На основу члана 5. и члана 36. Закона о јавним предузећима (Службени гласник 
РС број: 75/04,78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима ( Сл. Гласник РС број 
127/08, 58/09, 100/11, 67/131, 100/17, 82/19) и члана 37. и члана 81. Статута ЗП 
''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, Скупштина акционара ЗП 
''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град,  дана 23.12.2022. године, донијела је: 
 
 

ОДЛУКУ 
о расподјели добити 

 
Члан 1. 

 
 

 Добит Мјешовити Холдинг "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗП "Хидроелектране на 
Врбасу" а.д. Мркоњић Град, остварена у пословној 2021. години у износу 3.813.509,00 
КМ , расподјељује се на сљедећи начин: 
 

• 5% од нето добити, односно износ од 190.675,45 КМ, распоређује се у 
законске резерве 

• 3% од нето добити, односно износ од  114.405,27 КМ распоређује се за 
статутарне резерве 

• 92% од нето добити, односно износ од 3.508.428,28 КМ- нераспоређена 
добит 

Члан 2. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
                    Предсједник 
                      Скупштине акционара: 
 
                         
 
 
 
Достављено: 

- Управи Предузећа 
- Надзорном одбору 
- Матичном предузећу 
- Економско-финансијском сектору 
- Архива 



МХ "ЕРС" А.Д ТРЕБИЊЕ 

ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" А.Д. 

МРКОЊИЋ ГРАД 

БРОЈ: Н0- ct /22 
ДАТУМ: 18.11.2022. год. 

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број: 
75/04, 78/ 11), члана 45. Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град, 

Надзорни одбор ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д . Мркоњић Град, а у складу са 

препоруком Одбора за ревизију, на сједниuи одржаној дана 18.11.2022. године, донио 
је: 

ЗАКЉУЧАК 


о прихватању приједлога за расподјелу добити 
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Прихвата се приједлог Управе ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а .Д . Мркоњић 

Град бр. УП -636/22 од 14.1 1.2022. године, за расподјелу добити остварене у пословној 

2021. години У износу 3.81 3.509,00 КМ на следећи начин: 
• 5% од нето добити, односно износ од 190.675,45 КМ, распоређује се у 

законске резерве 

• 3% од нето добити, односно износ од 11 4.405,27 КМ распоређује се за 
статутарне резерве 

• 92% од нето добити, односно износ од 3.508.428,28 КМ- нераспоређена 
добит 

Овај приједлог се упућује Скупштини акuионара на разматрање и усвајање . 

Достављено: 

О Скупштини аlщионара 
Управи Друштва, 


Ек. фин. сектору, 


Архива 




МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" МП А.Д. 


ТРЕБИЊЕ 


ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" А.Д. 


МРКОЊИЋ ГРАД 


Број: ОР- 1'-- /22 
Дана: 18.11.2022. год. 

На основу члана 26. а у вези са чланом 36. и 37. Закона о јавним предузећима РС 
(Сл. Гласник РС број 75/04, 78111) те чланом 81. и 109. Статута ЗП "Хидроелектране на 
Врбасу" а.Д. Мркоњић Град, Одбор за ревизију ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. 

Мркоњић Град дана 18.11.2022. године, д о н и о ј е: 

ПРЕПОРУКУ 

1 

Констатује се да је Одбор за ревизију разматрао и прихватио Приједдлог за 

расподјелу нето добити ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град остварене 

у пословној 2021. години број УП -636/22 ,те препоручује Надзорном одбору а потом и 
Скупштини акционара да исти усвоји. 
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Ова препорука ступа на снагу даном доношења. 

Д о с т а в љ е н о: 

Надзорном одбору 

Скупштини акционара 

Архива 



ЗП «ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ» А. Д. 

МРКОЊИЋ ГРАД 

Број: УП-Ь16ј22. 
Дана: 14.11.2022. год. 

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС број 75104, 78/ 11), 
члана 58 . Статута "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град и одлуке Владе 
Републ ике Српске, Управа Предузећа, дана 14.11.2022. године, донијела је: 

ПРИЈЕДЛОГ 

1 

Управа предузећа ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д Мркоњић Град доноси 

приједлог за расподјелу нето добити остварене у пословној 2021 . години У износу 
3.81 3.509,00 КМ на следећи начин: 

• 	 5% од нето добити, односно износ од 190.675,45 КМ, распоређује се у 
законске резерве 

• 	 3% од нето добити, односно износ од 114.405,27 КМ распоређује се за 
статутарне резерве 

• 	 92% од нето доб ити, односно износ од 3.508.428,28 КМ- нераспоређена 
добит 

Овај приједлог упућује се на разматрање Надзорном одбору и Одбору за ревизију а 

потом и Скупштини акционара на усвајање. 

11 

Овај приједло г ступа на снагу даном доношења . 

Достављено: , ., . . 
Архива 

Надзорни одбор 

Обор за ревиз ију 

Скупштинаакционара 

Правна служба 
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Od: 	 Тiјапа Vаlепtiс [tvаlепtiс@егs . Ь~] t ", " " . '.. ' ;IJ·.'·;~·."·;;'· ~!:2.J 
Poslatcf'" 	 Thuгsday,. N~~embeг 1О, 2.02~ ?06 РМ i L"""j ." ""щ,,,,=:::,,:,,,",_н.2ен,,~ ј 
Za: 	 gогdап.mlsеIЈlс@hепаtгеыlпЈIIIl с оm;; het@~lIatrnb~l1jtcI .com; 


пеdеlјkо.регisiс@hепаdгiпi . соm; hеvgd@tеоl.пеt; сеdоmiгstојапоviс@гitеuglјеvik.соm; 


пfо@гitеuglјеvik.соm ; miodrag.seslija@ritegacko.com; info@ritegacko.com; 

g.milапоviс@hепаvгЬаsu .соm; hеv@hепаvгЬаsu.соm; dгаgап. саviс@еlеktrokгајiпа.соm; 
direkcija@elektrokrajina.com; mагkо.mihајlоviс@еlеktroЫјеlјiпа.соm; 
еlеktгоЬп@еlеktroЫјеlјiпа.соm ; milos.Ьukејlоviс@еlеktгоdоЬој . пеt; iпfо@еlеktгоdоЬој.пеt; 
асо.stапisiс@еdЬраlе .соm; uprava@edbpale.com; оkulјiс@еlеktгоhегсеgоviпа.соm; 
ehtb@elektrohercegovina.com; аlеksапdаг.tоdоroviс@iгсе-аd .соm; iгсе@tеоl.пеt 

Се: 	 Luka Petrovic; Zогап Vukovic; Ivап Koprivica; Nada Тгпiпiс; Jovica Vlatkovic; Borislav Grubac; 
Blagoje Supic; Slavko Sгеdапоviс ; Nеmапја Krulj; Svеtlапа Kovac; Miljan Djordjic 


Тета: Приједлог расподјеле нето добити и покриће губитака ЗП из састава МХ ЕРС за 2021 , г 


Prilozi: Приједлог расподјеле нето добити и покриће губитака ЗП из састава МХ ЕРС за 


2021 .r.pdf 

ПоштоваНИ Ј 

Уз претходни мејЛ Ј достављамо и Приједлог расподјеле нето добити и покриће губитака 3ависних 


предузећа из састава МХ "ЕРС" за 2021 . годину. 


с поштовањем 

-----Оrigiпаl Message----

From: Мilјап Djordjic 

Sent: ThursdaYJ 10 November J 2022 13:11 

То: ' gоrdап.misеlјiс@hепаtrеЬisпјiсi.соm' <gordan.miseljic@henatrebisnjici.com>; 

'het@henatrebisnjici.com' <het@henatrebisnjici.com>; 'nedeljko.perisic@henadrini.com' 

<пеdеlјkо.реrisiс@hепаdriпi.соm>; 'hevgd@teol.net' <hevgd@teol.net>; 

'cedomirstojanovic@riteugljevik.com' <cedomirstojanovic@riteugljevik.com>; 

'пfо@ritеuglјеvik.соm' <nfo@riteugljevik.com>; 'miodrag.seslija@ritegacko.com' 

<miodrag.seslija@ritegacko.com>; 'iпfо@ritеgасkо.соm' <info@ritegacko.com>; 

'g.milапоviс@hепаvrЬаsu.соm' <g.milanovic@henavrbasu.com>; 'hеv@hепаvrЬаsu.соm' 


<hev@henavrbasu.com>; 'dragan.cavic@elektrokrajina.com' <drаgап.саviс@еlеktrоkrајiпа.соm>; 


'dirеkсiја@еlеktrоkrајiпа.соm' <direkcija@elektrokrajina.com>; 

'marko . mihajlovic@elektrobijeljina.com' <marko.mihajlovic@elektrobijeljina.com>; 

'еlеktrоЬп@еlеktrоЬiјеlјiпа.соm' <elektrobn@elektrobijeljina.com>; 

'milos.bukejlovic@elektrodoboj.net' <milos.bukejlovic@elektrodoboj.net>; 

'info@elektrodoboj.net' <iпfо@еlеktrоdоЬој.пеt>; 'aco.stanisic@edbpale.com' 

<aco.stanisic@edbpale.com>; 'upr·ava@edbpale.com' <uprava@edbpulc.com>; 

'оkulјiс@еlеktrоhеrсеgоviпа.соm' <okuljic@elektrohercegovina.com>; 

'еhtЬ@еlеktrоhеrсеgоviпа.соm' <ehtb@elektrohercegovina.com>j 'аlеksапdаr.tоdоrоviс@irсе


ad.com' <ulеksапdаr.tоdоrоviс@irсе-аd.соm>; 'irсе@tеоl.пеt' <irсе@tеоl.пеt> 


Сс: Luka Petrovic <LPetrovic@ers.ba>; Zoran Vukovic <zvukovic@ers.ba>; Ivап Koprivica 

<ikoprivica@ers . ba>; Nada Trninic <пtrпiпiс@еrs.Ьа>; Jovica Vlatkovic <JVlatkovic@ers.ba>; 

Borislav Grubac <BGrubac@ers.ba>; Blagoje Supic <BSupic@ers.ba>; Slavko Srеdапоviс 


<SSrсdQпоviс@еrs.Ьа); Nemanja Krulj <nkrIJlj@ers.ba>; Svеtlапа Kovac <SKovac@ers.ba>; Тiјапа 


Vаlепtiс <t~alentic@ers.ba> · ' .. 

. Subject: Dopis - Aktivnosti па usv. fiпапs . izv . i izvj. о posl. za 2021. izvj. nez. rev. 
dr. akata vezano za 2021 
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Postovana gospodo) 

U , рrilбgu Vam dostavljamo Dopis о aktivnostima па usvajanju finansijskih izvjestaja 1 
izvjestaja о poslovanju za 2021. Godinu) izvjestaja Nezavisnog revizora 1 drugih akata vezano 
za pos ~ovnu 2021. Godinu za sazivanje redovnih skupstina akcionara zavisnih preduzeca . 

Zbog obimnosti) slijedi dostavljanje jos materijala . 

S postovanjem 
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Мјешовити Холдинг 

"Електропрuвреда Републике Српске" 

Матично предузеће а.д. Требиње 

Број: ИНТ-4673/22 

Датум: 19.10.2022. годину 

УПРАВИ 

в.д. Извршном директору за 

економско-финансијске поСЛове 

Приједлог расподјеле нето добити и покриће губuтно 

завuсних предузећа из састава МХ"ЕРС"за 2021. годину 

Достављамо Вам приједлог расподјеле нето добити зависних предузећа МХ 

годину, која су остварила добит у пословању за пословну 2021. годину. 

зп IIХЕ но Требишњицu" а.д. Требuње 

Остварена нето добит у 2021. ГОДИНИ 


Законске резерве 5% 


Статутарне резерве 3% 


Нераспоређена добит 

уНМ 

-- --_._--_.---, 
5.439.052,81 

271.952,64 

163.171,58 

5.003.928,59 

"ЕРС" за 2021. 

'-  -_..-._._._-------' 

зп ,,хЕ на Дрини" о.д. 8uшеград 

,---------_.-..._---- -------
Остварена нето добит у 2021. години 


Законске резерве 5% 


Статутарне резерве 3% 

.•. _.._--._..._-_ .. _-_._ ---_.._-
Нераспоређена добит 

уНМ 

10.288.817,73 

514.440,89 

308.664,53 

9.465.712,31 

Ј____ __.·___ _ 

ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. Мрноњић Град 

уНМ 

Законске ~.:з.=~ .~е.:~._ _ _ ._._._._ ____ __ 190.675,45 

Статутарне резерве 3% 114.405,27 

Нераспоређена добит 3.508.428,28 
-------- _ _ • • _ -- _ •••_ • • _- -- ___ • •• ••• _ .. ___ . _._ • • _ •• __----~_._ . о о 

' 1 




--------

_ __ _ 

.

ЗП "РиТЕ Угљевин" а. д. Угљевин 

уНМ 

Остварена нето добит 	у 2021. ГОДИНИ 8.208.174,65 
-------------------+----~~~~~ 

Законске резерве 5% 	 410.408,73 
------·----1------:...-- 1 

Статутарне резерве 3% 246.245,24 

Нераспоређена добит 	 7.551.520,68 
----------_----_I--------_~~ 

ЗПнЕлекроДобој" а.д. Добо} 

уl{М 

Остварена нето добит у 2021. ГОДИНИ 79.777,32 
·-·--------·····-·-·------+---·------1 

Законске резерве 5% 3.988,87 

Статут.арне резерве 3% 2.393,32-_._. _...---_..._ -------_._--._._.
Нераспоређена добит 73.395,13 

.. _-------_._------_ .. _- _._---~-----

ЗП "Еленmро-Бuјељuна" а. д. Бијељина 

уКМ 

Законске резерве 5% 
(--- ------------
Статутарне резерве 3% 

Нераспоређена добит 

З2.241,8~ 

_ ___ 19.3~,08 .. 

593.249,18.. . _ . " __ . _ __ _ .__ .Ј 

ЗП "Еленmродисmрuбуција" а.д. Поле 

уКМ 

--.--------._-----------------~------------, 

Остварена нето добит у 2021. години 1.158.047,33---_ .. _--- _. --_._--_. -.._-- - ._---------- - ._-----_.. ,
Законске резерве 5%?7.902,З7 

Cta-ryтарне резерве 3% 
_.__ . _._____ о З4.:?~!!.~~_ 

. Нераспоређена добит .. 1.065.403,54 

I 



ЗП "Еленmро-Херцеговuна" а.д. Требuње 

уНМ 

- -----------_..-----------
Остварена нето добит у 2021. ГОДИНИ -- - 104.872,94 

3аконс)(е резерве 5% 5.243,65 

Статутарне резерве 3% 
1--- -- 3.146,19 

Нераспаређена добит 96.483,10 

ЗП "РиТЕ Гацка" а.д. Гацка је исказала добит у 2021_ години У износу од 543.404,50 КМ. 

Нераспоређени добитак ранијих година је исказан у износу од 9.352.902,99 КМ, а непокривени 

губитак ранијих година износи 25 .215.660А7 КМ. Предлажемо да се дио губитка из ранијих година 

у износу од 9.896.307,49 КМ покрије оствареним добитком у 2021. години (543.404,50 КМ) и иэ 

нераспоређеног добитак раниЈих година (9.352.902,99 КМ). 

3П "Електроt<рајина" а.д. Бања Лука је I1сказало добит у 2021. години У износу од 

12.699.222,69 КМ. Нераспоређени добитак раниЈих година је исказан у износу од 4.005.087,59 КМ, 
а непокривени губl1ТЭК ранијих година иэноси 52.571.405,45 КМ . Предлажемо да се дио губитка из 

ранијих година у износу од 16.704.310,28 КМ покРиЈе оствареним добитком у 2021. години 
(12.699.222,69 Kto!l) и из нераспоређеног добитак ранијИХ година (4.005.087,59 КМ). 

ЗП "ИРЦЕ" а .д. Источно Сарајево је исказала нето добитак у 2021. године у износу од 

127.518,07 КМ. Нераспоређени добитак ранијих година је исказан у износу од 12.243,82 КМ, а 

непокривени губитак ранијих година износи 1.280.876,88 КМ. Предлажемо да се губитак ИЗ ранијих 

година у износу од 139.761,89 КМ покрије са оствареним добитком у 2021. години (127.518,07 КМ) 

и ИЗ нераспоређеног добитак раниЈих година (12.243,82 КМ). 

" ,_., ·.. · .·0 · . -'" . I -' :'о • • . ~ . '" 'о . ' , - , . :'-; - ' , ':" .; ~ ... .. . ." .: ~:.... ' 
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