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ДIIIIII 30.1 2.2022. године у 12:00 часова ја, Драган Пекез доле потписани нотар, са 
СЈlужБС IIНМ сједиштем у Мркоњић Граду, присуствовао сам двадесетдеветој 

1 10 1I0вљtm ој ванреДIЮЈ сједници Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на 
ЈЗрбџсу" а.Д. Мркоњић Град, у сали Управне зграде у Мркоњић Граду, ради 

сач и ња ВtII ЫI Зал и сн и ка Скупштине акционара, како слиј еди: ----------------------------------

Вотар "Оllстатује даје обавијештен телефонским путем даје дана 27.12.2022. године 
у 12: ОО ч~сова била заказана двадесетдевета ванредна сједница Скупштине 

ЮЩИОllurа зп "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град, у сали Управне зграде 

у Мркон .. ић 1 раду , да скупштина нема кворум јер су приступили мањински акционари 
и то: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. СОЈЏЩ'I' Ма'IЖО са 551 акцијом или 0,0005% ,---------.----------------------------------------
2. М IIJШНOiшlt гоrнш са 5067 акција или 0,004%, ------------------------------------------------
:\. I\ОС'I'1t1i БОIIIКО са 2.203 акција или 0,002 %,----------------------------------------------------
4 .• 11\ риl\ НСЈЈllбо Р са 551 акциј ом или 0,0005 %, ----------------:..----------------------------------
Тш(1)с IIOПlР је обавијештен телефонским путем да ће се поновљена двадесетдевета 

шшреДJlU сјСДllIНЩ Скупштине акционара ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. 

Мркоњиl) Град одржати дана 30.12.2022. године у 12:00 часова. -----------------------------

Обавјештење о сазивању двадесетдевете ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП 

"Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град о дневном реду објављено је у 

"Гласу Српске" и "Независним новинама" дана 09.12.2022. године и електронски 
15 (петнаест) дана прије одржавања Скупштине акционара.------------------------------------

Докази о сазивању Скупштине чине саставни дио овог записника. --------------------------
ИЗ13јештај централног регистра - књига акционара на дан 17.12.2022. године стављен 
ми је на увид, те подаци о присутним и представљеним акционарима и писмено 

I"ЈЈасање акционара који су доле наведени чине саставни дио овог записника. ------------

СјеДIIIЩИ присуству јем по позиву в.Д. предсједника Надзорног одбора Мр . Иван Вања 

I;OI)oja.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

с.Ј ЕД Н И цИ ПР И СУ СТВ У ЈУ: ----------------------------------------------------------------------
1. СОJlдат Марко са 551 акцијом или 0,0005% и овјеривач записника,-----------------------
2. Костић Бошю) са 2.203 акција или 0,002 %,----------------------------------------------------
3 .. lарић ВСJlибор са 551 акцијом или 0,0005%, в.Д. Извршног директора за производњу 

и одржавање и ОВ.I еривач записника. ------------------------------------------------------------------

Пис.меним путем о свим тачкама дневног реда, uзјаснШlU су се:---------------------------
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4.IIС)Џ'ЉЮI Ћориli, Министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске, овлаштени 

IIреДСПIВШ1К МХ "Е РС" МП а.Д. Требиње и Фонда за реституцију са укупно 71.647.542 
u IЩI'! ј U ен п 11:1 вом I 'ласа или 70%. -----------------------------------------------------------------------. , 

5. 11 РЕФ ја.Д. ],;tњалука, са 10.282.269 акција са правом гласа или 10,05 %,----------------
6. ЗИФ "I!.УРОИНВЕСТМЕНТ" а.Д. Баља Лука са 1.336.550 акција са правом гласа, 
Н Ј1 11 1,3 О 5 (И), --------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ДРУШ1'ОIJ за управљаље инвестицфионим фондовима "Menagment sоlutiопs"д.о.о 
'1 ИМе ф~)lIдова којl1М управља: ОАИФ "БОРС Инвест" а.Д. Бањалука са 1.147.673 акција 

tI IIРШЮМ I 'Јшса Ј1ЈIИ 1,12 % , ОМИФ "ВБ ФОНД" А.Д. Бања Лука са 1.047.640 акција са 
1I11fIHOM г'лпсCl I1ЈII1 1,0235% , ОАИФ "АТКИВА ИНВЕСТ ФОНД" А.Д. Бања Лука са 
"8. 63 шщија сн правом гласа или 0,0277%, ОАИФ "ВИБ ФОНД' а.Д. Бања Лука са 

• (ј 1 Н НЈIН 0,00511<;, ОАИФ "ПРОФИТ ПЛУС" а.Д. Бања Лука са 1.329.650 акција са 
IЮРШ\()М l'лtl СН ИЈIИ 1,299%, ОМИФ "Балкан инвестмент фонд" са 240.344 акција са 
11 рll вом ГЛ аса ИЈ1 и 0,23 %. ---------------------------------------------------------------------------------
Тfllшђ/! "1' I-I'-:J'I"IIII су: -------------------------------------------------------------------------------------
8. М .. росmш I(ОМЈIСlшћ, в.Д. Извршни директор економско финансијске послове,-------
9. АIIII'шћ Дlllша, В.Д. Извршни директор за инвестиције и развој,----------------------------
10. C a'IITrHt'1 ДРIIПШ, Предсједник Комисије за гласање,------------------------~~---------------
11. Сrс'l'СШ ТСIIIЯlНшић, члан Комисије за гласање,----------------------------------------------

Ј 2. Ђурl)с.JlШН JwrCII3 , члан Комисије за гласање,------------------------------------------------

] З. Ј( ю 11111' "Ј К'О, записничар, --------------------------------------------------------------------------
14. Др 111' " '1 П СЖС), Ii отар. ------------------------------------------------------------------------------

једницу је (') 'IЋОРИО в.д . директор друштва Извршни директор за производњу и 
одржu 111 М ВСЈ 111 бо Р Ј арић. ----------------------------------------------------------------------------
CXOДlIO IItIШЩОIIOМ усвојен је дневни ред и гласи :------------------------------------------------.:. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Избор Гlредсј(;ДllИка скупштине акционара -----------------------------------------------------
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;-------------

3. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;-------------------------------------

4. Доношен,е Одлуке о измјенама и допунама Статута МХ "Електропривреда 

Републике Српске" Матично предузеће а.Д. Требиње- ЗП "Хидроелектране на 

I3 рбасу" а.Д. М ркоњић Град ------------------------------------------------------------------------
~--~---j------------------------------------------------------------------~--------------------------------------

АД -1. Избо р П рсдсједника скупштине акциоНара--------------------------------------------
В.Д. Директор друштва Велибор Јарић је изнио приједлоге да за радна тијела за 29. 
ванред,НУ сјеЩI\ЩУ Скупштине акционара и то: за Предсједавајућег Скупштине 

а I<I.I,ИОI Iapa предложен је Костић Бошко. -------------------------------------------------------------
Након тога приступило се гласању, те је предсједавајући констатовао да је приједлог 

за Г1ресједника Скупштине акционара усвојен са 100% гласова "ЗА" присутних 

нкционара и акционара КОЈИ су гласали писменим путем.----------------------------------------

ЛД-2. Именоваље Комисије за гласаље, записничара и два овјеривача записника 

За ЧЛallOве Комисије за гласање предложени су Сантрач Драган предсједник, Сретен 

ТсшаНОl3ић члан и Ђурђевић Јелена члан , а за записничара нотар Драган Пекез и 

испред предузећа Кизић Рајко и за овјериваче записника Солдат Марко и Јарић 

I3 ел и б о р . -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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НШ,О II '1'01'11 IIРИСТУПИЛО се гласању појединачно за свако радно тијело, након чега је 

Ilре) ~сјеДIIН" 'купwтине акционара констатовао да су сви приједлози усвојени са 100% 
I 'ЈШСOlШ .,ЗА" присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем.--------

ЛД-:\. ћ' :) МII ... раљс и усвајање Извјештаја комисије за гласање --------------------------
КОМИ ијн :Ј(1 I 'Jlасю(,(~ је извјестила Скупштину акционара да од укупног броја акција 

102. 54.4Н7. сј С)ЩI1ЦИ присуствују акционари који располажу 87.068.954 или 85 ,07% 
fll<lщll\ . O)~ чега је лично или путем овлашћеног представника присутно 0,01 %, а 

1')10 '1111 , fJlICМ С llИМ путем изразило је 85,06 % од укупног броја акција,након чега је 

I (}II " I 'IITO IltНl O )Щ Скупштина акционара ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. има кворум за 
(ЩЈI У III{ЩIII, ' , те се прешло на гласање о извјештају Комисије . ---------------.:.-----------------

И 'щј UlllТl\i )(омнсије за гласање је усвојен са 100 % гласова "ЗА" од стране присутних и 
{Н(1 ~HOI ЩI'Щ Iщi н су ГJlасали писменим путем .. --------------------------------------------------------
•••••••••• w ••• _ ••• ______ __________________________________ _ __________________________ _ ______________________ ---

Nl-4 ДОllошење Одлуке о измјенама и допунама Статута МХ 
"f:JI(жч~()щ)llНреда Републике Српске" Матично предузеће а.Д. Требиње- ЗП 

"Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град 

,,1 ЈРВФ Р 1" tt.Ц. ј е дао следеће образложење гласања:"Гласамо ЗА с обзиром да се ради 

() усюшђlfllfllf,У "'I'llтута са матичним предузећем и позитивно правним законским 

ЩЮI1 Н ' l1ма, С1 У :':Н1мајући у обзир Препоруку Одбора за ревизију и Закључак Надзорног 
О)ј )OI'U··. ······-····-------------------------------------------------------------------------------------------
ДРУ IIJТIЮ :Ја управљаље инвестицфионим фондовима "Menagment sоlutiопs"д.о.о у име 
ФОIЩОЩ,,\ којим Уllраl3ља гласао је "ЗА" и дао сљедећу напомену: "У сазиву за 
C"YIILII ' I ' IНltlY UlЩl10 ll ара предвиђена је тачка Дневног реда "Доношење одлуке о 
Н 'Јмј 0 11 цм tl И до 11 У II I:\ M а Статута Друштва. ---------------------------::.--------------------------------
у 11Рl1јtЩЈЮI'У О)ЩУКС о измјенама и допунама Статута Друштва укидају се статутарне 
pe:~OPlle и П ро п н су ј с сљедеће: ---------------------------------------------------------------------------

Ср(щства из статутарних резерви која су формирана из нераспоређене 

добити IlpCHoce се на позицију нераспоређене добити из ранијих година.-----
Средства из статутарних резерви која су формирана у складу са чланом 11 
ПРН I3НJlIIИI<а о начину и роковима формирања процјене и књижења ефеката 
процјСll С вриједности појединиих позиција биланса стања преносе се на 

поз и Ц иј у остале резерве . --------------------------------------------------------------------
ЧЈ1НIIОМ 231 . 3ш<Она о привредним друштвима (Сл . Гласник РС број 127/08, 58/09, 
10Ulll , 67/1 З, 100/17 и 82119) прописано је да резерве акционарског друштва чине 
:ЈШ\ОII С I\С резервс, резерве капитала, статутарне и друге резерве.------------------------------

Тр (')LI I'iМ(\ТН У ВIЩУ да по усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну 

"(ЩIIIIУ OCTBl1pellY Јюбит друштво мора распоредити сљедећим редом:-----------------------
Н) r Н 1101( РI'lћ ~ губ lпtlка пренесених из ранијих година,-------------------------------------------

(ј ) Э ll 1101<pl1l1e емисионог губитка насталог емисијом акција испод номиналне 
11 Р иј C:)~II OCТl1 а 1< 1 tиј а, ----------------------------------------------------------------------------------------
В) , н :1[\ 1<0 11 СI<С резе р Гl e, ------------------------------------------------------------------------------------

1 ') За ) tH В идс IIJ'ty ,--------------------------------------------------------------------------------------------
) t) За с' I '~пуТа р н е рс:зер ве , --------------------------------------------------------------------------------
у статутарн е резсрвс могу се УНОСИТИ само износи који потичу из добити акционарског 

) tpy 111'1'13<1 . ---------- ------------- ------------------------------------------------------------------------------

Друштво својим ОСlIивачким актом прописује њихову висину и намјене за које се могу 

ко р и стити. ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------
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ВЮ1<lНl ј 11 ''1'пћи да Друштво у складу са чланом 216. Закона о привредним друштвима 
11 МО)I е "ГlЩflТl1 сопствене акције споразумом са акционаром већ само путем понуде 

'НИМ ш ЦlЮllаРИМI:I прората, у складу са законом.--------------------------------------------------

Сонет!!с" 11I<l(I1jc може стећи само ако друштво има резерве које се могу користити за 

ОЬ "Il~\i \ 11 (;) и 111<0 их користи за ова стицања.------------------------------------------------------

у ЈЏ1'f'(1М TpellYTKY Друштво може доћи у ситуацију када је потребно нпр. Ради 

110 )ОЉШО Il;t\ I'I QСЈю вања донијети Одлуку о стицању сопствених акција. ----------------------

:1' ' JlC'I'flil 1ft\t.Htjell,eHa за куповину сопствених акција Друштво обезбијеђује из 

СТI I 'I У 'I 'urШЮi р :.iсрви којимаје прописана ова намјена кориштења.----------------------------

"~Ш'l tрltмо да' Друштво треба да остави прописане Статутарне резерве у свом 

осrШI'iI'fI 01\1 IIIСТУ- Статуту Друштва из разлога што њихово постојање у акту не 

-'111111 )IIIЮШ'НУ сметљу нити узрокује посљедице у пословању Друштва, а у 

()щн~')еIШМ СIIТУlщltјама олакшава обезбјеђење новчаних средстава потребних 
)-"'(11 ~' III 'J '1& У ," •• м . М ••• • • - - - - - ----------- - -- - -- - - -- - -------- - ---------- - ----- - -- - ------------- - -- - -- - --------- - --

I ИФ IIРУI)()Иl I13 Ј~сТМЕНТ" а.Д . је гласао "Против". У писменом гласњу наведено је 

;щ ћ Ј'JII1 ttTI1 .: Л" уколико се у члану 1. предложене одлуке о измјенама' и допунама 
1'a'lyt'tl fНШ!С ЋЖСТ : У члану 125. додаје се став 3. који гласи: ,,доношење Статута, 

f([Ю 11 ItJer'OII и ',щјСIiС и допуне, врше се уз преходну сагласност Скупштине Матичног 

flf>сщузећц; "t'C }џl уколико се наведени приједлог не усвоји гласа "ПРОТИВ" уз 

оGРU3ЈlОжен.о да је мишљења да се предложеном измјенама фаворизује и ставља у 

11ОIiШШ 1"1'С II '-Н)ЈЈожај један од акционара у Друштву тј. Матично предузеће, а на штету 

осталих ШЩl10нара . Како није дошло до промјене приједлога одлуке, евидентирано је 
ГЩ1сањс ,,11 РО' I ' И В". ---------------------------------------------------------------------------------------
Недељко 'Норић. овлаштени представник мх "ЕРС" МП а.Д. Требиње и Фонда за 

реституцију , у lIисменом гласању је навео да гласа "за" под условом да се измјене и 

допуне Статута у складу са чланом 125. Статута ЗП "ХЕ на Врбасу".-------------------------
"' обзиром да ј е I1рибављена претходна сагласност на измјене и допуне Статута ЗП 

. ,Хидроелектране на Брбасу" а.Д. Мркоњић Град и од Матичног предузећа и од Владе 

Ропублике Српске, наведено гласање се евидентира као гласање "ЗА".-----------------------

Приједлог одлуке о измјени и допуни Статута ЗП "Хидорелектране на Врбасу" а.Д. 

Мркоњић Град је усвојен са 98,47 % гласова "ЗА" и 1,53 % гласова "ПРОТИВ" и 
"Јll\сова"УЗДР)КАН" није било, а након гласања Скупштина акционара донијела 

је:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОДЛУКУ 

() IIЈмјсни И допуни Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град 

Члан 1. 

Статут ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град број СА-18112, СА-5114, 

LA-4/J 8, СА-4/Ј 9 мијења се и допуњава на сљедећи начин: 

у члану 8. У ставу 2. бришу се ријечи "од општег интереса"; 

- у члану 81. у ставу 1. тачка в) се брише, а досадашње тачке г) и д) постају тачке 
В) и г); 
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- у члпну 86. бришу се ставови 2. и 3. ; 

- ЧШIII 87. мијеља се и гласи: "Велетрговину (извоз- увоз) електричном енергијом 
у МјСIIIОПИТОМ Холдингу Електропривреда Републике Српске у складу са 

ЈII1I\~IЩОМ ДЕР К-а врши Матично предузеће, односно у складу са лиценцом РЕРС-

11 BplllН /~iCJlaTHOCT трговине и снбдијевања електричном енергијом на територији 

"иХ. 
, " 'Ш СШI IIредузећа врше послове-дјелатности у складу са лиценцама (дозволама) 

Ю;Џ'ТI1М од РЕРС-а, и то: 

"НР<ll'l а lю)щ>а електричне енергије 

а)Оl 'ТРIIGуција електричне енергије"; 

~ )10Дl1ј с СС нови члан 87 а. који гласи : "У циљу обезбјеђења сигурности 
сна )щјеВН li>8 , одржавања техничко-технолошког јединства електроенергетског 

'101" МН И заштите купаца, предузећа унутар Мјешовитог Холдинга 

Идеl ТРОIlРlшреда Републике Српске, зависна предузећа- произвођачи електричне 

11 ' РГI1Јс И Матично предузеће, уговором уређују међусобне односе о питању 
ЈСДI1/ ·Ј 'ТВ НОI" наступа на малопродајном и велепродајном тржишту електричне 

СIICр,·иј е. 
МtI.ТИЧЈ(О предузеће, као снабдјевач, са завинсим предузећима 

електродистрибуције закључује уговор о приступу дистрибутивној мрежи"; 

у ЧЈНшу 89. брише се став 2; 

- у 'члану 95. у ставу 1. ријечи "законске резерве, резерве капитала и статутарне 
резерве" се мијељају ријечима "законске резерве и резерве капитала"; 

Ставови 5,6, и 7. се бришу. 
Досадашњи ставови 8, 9 и 10. постају нови ставови 5,6, и 7. 
У досадашњем ставу 10. који је постао нови став 7. ријечи: "и статутарних" се 
бришу; 

у члану 1 О 1 у ставу један ријечи у загради ; "(,, Службени Гласник БиХ" бр. 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06,24/06, 70/06, 12/09 и 6011 О)" се бришу; 

У чалну 107. став 1. се мијења и гласи "Одбор за ревизију је орган састављен од 
три (3) члана" 

у члану 110. у ставу 1. реченица: Исти независни ревизор се може ангажовати 
најдуже до пет година" се мијења реченицом " Исти независни ревизор се може 
ангажовати наЈдуже на рок утврђен Законом о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске"; 

У члану 114. у ставу 2. тачке а) и б) се бришу , а досадашње тачке в), г), и д) 
постају тачке а) , б) и в). 

у новој тачки В) ријечи "а) до д)" се мијењају у ријечи "а) и б)" 
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у 11J1t\lIY 125. додаје се став 3. који гласи: "Доношење Статута, као и његове 
IHM.i CIlC 11 допуне, врше се уз претходну сагласност Скупштине Матичног 

нрСЈ1У ::lсћu"; 

11 '~ {1 ' I Ј IШIП 129. додаје се нови члан 130. који гласи: 
н ~p /L ''I' IНI Ю статутарних резерви, које се укидају на дан ступања на снагу ове 

IЩЈIУ ' I о.iс: 
.. ('у ФОРМI1РUIIС из нераспоређене добити, преносе се са позиције статутарних 

r '1 рни НН позицију нераспоређене добити из ранијих година, 

., Су формираllе у складу са чланом 11. Правилника о начину и роковима 

ФОРМИРШЫI процјене и књижења ефеката процјене вриједности појединих 
ПО'1 I11Щ)1I биланса стања правних лица, преносе се са позиције статутарних 

l'c :~t' pnl1 "а IlOзицију остале резерве" 
() "I'MO pe~epBe МОГУ се користити за покриће губитака: губитака из пословања, 
ОМIf Чf(Щ() I , I'убитка, губитака насталих примјеном МРС и МСФИ и слично" 
ДQсщщш/ltН члан] 30. постаје члан 131. 

Образложење 

с ()бзиром да је Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Матичног 

11редузећа извршила измјене и допуне Статута Матичног предузећа, то је у складу са 

'1ЈЩНОМ 125. C TayTu ЗП "Хидроелектране на Врбасу"а.д. настала обавеза усклађивања 

татута Заl3ИСllOl' I1редузећа са Статутом Матичног предузећа. 

Члан 2. 

ОС остале одредбе Статута ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.Д. остаЈУ на снази 

II Сl1ромјењене. 

Члан 3. 

{)онј одлука ступа на снагу осам дана од објаве на огласним таблама предузећа, а након 

'Потврде од стране нотара иста ће се доставити Окружном привредном суду у објавити 

110. и liтернет страници Бањлучке берзе и интернет страници предузећа. 

Предсједник Скупштине акционара 

Костић Бошко 

1 1 редсједник Скупштине је констатовао и закључио да је сједница акционара завршена 
у 1 2: 3 О час ова. --------------------------------------------------------------------------------------------
Потврђујем да сам приликом састављања ове нотарске исправе сачинио четири 

ОТIl равка оригинал а за потребе Друштва. ----------------------------------------------------------
у м ркоњић Граду, 30.1 2.2022. године.---------------------------------------------------------------
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Овјеривачи записника 

Јарић Велибор 

Солдат Марко 
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НОТАР 

Драган Пекез 

~OTA:f 



tJti , IIOTI'11 ДРItI'1Ш Лекез, Мркоњић Град, Трг Краља Петра 1 Карађорђевића
МI)I('НЉllћl' БРО.i 22., потврђујем да овај отправак оригинала Записника са 
JЏнtДCc..; .,TД.,HCTC поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП 

I1X I'/~I}()C.11 'ктранс на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град у потпуности одговара 
ОIШ. 'ШШЈ.У 11 У "равном промету замјењује оригинал. 

{ l'lфllf:lfII( О РI1I 'инала се издаје: 
Ј . 3 ГЈ ј.ХIЩРОСЈЈсктране на Врбасу" а.Д. Мркоњић Град 

. 12. ()1( I}У)tШII IIРИВРСДНИ суд Бања Лука 

1fO'i'ft[' 'ЩI 11t11' [>a;J,a наплаћена по тарифном бр. 7. став 7. тачка е . и бр.21. Уредбе о 
ощ~еl)Нl1tll!,У lIаграда и накнада нотарима у Републици Српској + ПДВ 17%. 

Ј)Ј)ој: ОПУ·841/2022 

МЈесто: Мркоњић Град 
ДIНШ; 30.12.2022. године 

НОТАР 

~ раган Пекез , -
~~ lJ , !-toThf 




