
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ А.Д. 
    МРКОЊИЋ-ГРАД 

 
Број: СА–__/11 
Дана: 23.12.2011. године 
 
 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
 
 
сa V (пете) ванредне Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град, одржане дана 23.12.2011. године, у сали Управне зграде у 
Мркоњић Граду, Светог Саве 13, са почетком у 13.00 часова 
 

 Сједници су присуствовали: 

- Недељко Чубриловић, представник капитала Матичног предузећа са 
66.529.818 акција са правом гласа или 64,99941522% и Фонда за 
реституцију са 5.117.724 акција са правом гласа или 4,999999658% 

- Дарко Лакић, представник ПРЕФ-а а.д. Бањалука, са 10.235.449 акција са 
правом гласа или 10,00000029%, по пуномоћи бр. УП-50-36/11 од 
16.12.2011. године,  

- Горан Клинцов, представник: ЗИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бањалука, 
са 5.392.229 акција са правом гласа или 5,26%, по пуномоћи бр. 52/11 од 
23.12.201. године,  

- Огњен Михајловић, представник:  

o ЗИФ „Цептер Фонд“ а.д. Бања Лука, са 1.652.309 акција са правом 
гласа или 1,614301%, по пуномоћи бр. 1270-01/11 од 22.12.2011. 
године,  

o ЗИФ „БЛБ - ПРОФИТ“ а.д. Бањалука, са 1.324.650 акција са правом 
гласа или 1.29417%, по пуномоћи бр. 879-2/11 од 22.12.2011. 
године,   

o ЗИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. Бањалука, са 1.333.800 акција 
са правом гласа или 1,3031%, по пуномоћи бр. I -01-211/2011 од 
22.12.2011. године, 

o ЗИФ „БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бањалука, са 1.104.867 акција са правом 
гласа или 1,079451%, по пуномоћи бр. 01-446/11 од 21.12.2011. 
године, и 

o ЗИФ „ПРИВРЕДНИК“ а.д. Бањалука, са 3.241 акција са правом гласа 
или 0,0032%, по пуномоћи бр. 341/11 од 21.12.2011. године, 
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- писменим путем о свим тачкама дневног реда, изјаснили су се  

o ЗИФ „ЈАХОРИНА КОНСЕКО ИНВЕСТ“ а.д. Пале са 1.156.616 акција са 
правом гласа или 1.13001%, писмено гласање бр. 367/11 од 
21.12.2011. године, 

o ЗИФ „ПОЛАРА ИНВЕСТ“ а.д. Бањалука са 1.293.084 акција са правом 
гласа или 1,263339%, писмено гласање бр. 408-01/11 од 23.12.2011. 
године и 

o ЗИФ „ВБ ФОНД“ а.д. Бањалука са 1.047.640 акција са правом гласа 
или 1,007% и ЗИФ „АКТИВА ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бањалука са 28.363 
акција са правом гласа или 0,0277% , писмено гласање бр. 950/11 
од 22.12.2011. године; 

- Мањински акционари са 7.270 акција са правом гласа или 0,007103% 

- Томислав Тодоровић, Предсједник Надзорног одбора; 

- Славко Савић, члан Одбора за ревизију;  

- Недељко Кесић, Директор;,  

- Ковачевић Здравко, Извршни директор за организационе и правне 
послове; 

- Горан Милановић, Извршни директор за инвестиције и развој;  

-  Славојка Зељковић, Извршни директор за економско - финансијске 
послове;  

- Жељко Стипановић, Извршни директор за производњу и одржавање; 

- Бошко Костић, Предсједник скупштине; 

- Дражен Вулин, Записничар; 

- Зоран Анђелић, Предсједник Комисије за гласање;  

- Драгана Аничић, члан Комисије за гласање; 

- Данијела Марковић, члан Комисије за гласање; 

- Биљана Девура, овјеривач записника и  

- Мирослав Копуз, овјеривач записника. 

Сједницу је отворио Предсједник Надзорног одбора Томислав Тодоровић, 
који је присутне упознао са Закључком Надзорног одбора бр. НО-21/11 од 
23.12.2011. године о повлачењу са приједлога дневног реда тачака: 

 
4. Разматрање и усвајање Статута ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић 

Град и 
5. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара ЗП 

„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,   
 

након чега је једногласно усвојен сљедећи:  
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Д н е в н и   р е д 

 
1. Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, 

записничара и два овјеривача записника; 
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање; 
3. Разматрање и усвајање Извода из записника са IV ванредне Скупштине 

акционара; 
4. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 

Мркоњић Град за 2012. годину; 
5. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 

Мркоњић Град за период 2012 - 2014.  године; 
6. Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу Одбора за ревизију ЗП 

„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град;  
7. Разматрање и усвајање одлуке о именовању Одбора за ревизију ЗП 

„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град;  
 
 

 У наставку засједања се прешло на разматрање појединих тачака 
усвојеног дневног реда: 

 
 

АД-1 Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, 
записничара и два овјеривача записника 

 
Предсједник надзорног одбора, Томислав Тодоровић је изнио приједлоге 

Надзорног одбора за радна тијела за V ванредну Скупштину акционара и то: за 
Предсједавајућег Скупштине акционара предложен је Бошко Костић, за чланове 
Комисије за гласање Зоран Анђелић, Драгана Аничић и Данијела Марковић, за 
Записничара  Дражен Вулин и за Овјериваче записника Биљана Девура и Копуз 
Мирослав. 

Након тога приступило се гласању појединачно за свако радно тијело, 
након чега је Предсједник надзорног одбора констатовао да су сви приједлози  
усвојени са 100% гласова „ЗА“ присутних акционара и акционара који су гласали 
писменим путем.  
У наставку је вођење сједнице преузео изабрани Предсједник Скупштине 
акционара Бошко Костић, те се прешло на разматрање наредних тачака дневног 
реда. 

 
АД-2 Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање 

 
Предсједник Комисије за гласање, Анђелић Зоран поднио је извјештај о 

присутности сједници, како слиједи:  
Од укупног броја акција предузећа 102.354.487 или 100%, Скупштини 

акционара присуствују акционари који располажу са 96.227.060 акција или 
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94,01%, од којих је лично или путем овлаштеног представника присутно 90,57%, 
а писменим путем су се изјаснили акционари који посједују 3,44% од укупног 
броја акција. На основу презентованих података, констатовано је да Скупштина 
има кворум, те да су створени услови за њен рад, као и за пуноважно доношење 
одлука. 

 
АД-3 Разматрање и усвајање Извода из записника са IV ванредне 

Скупштине акционара 
 

 Са 100% гласова „ЗА“ присутних акционара и акционара који су гласали 
писменим путем усвојен је Извод из записника са IV ванредне Скупштине 
акционара. 

 
АД-4 Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП „Хидроелектране на 

Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за 2012. годину 
 

Уводно излагање је изнијела Славојка Зељковић, Извршни директор за 
економско - финансијске послове, која је због ефикасности, објединила 
излагање по 4 и 5. тачци дневног реда. У уводном излагању, исткала је да су 
предложени планови пословања усклађени са консолидованим планом 
пословања на нивоу МХ „ЕРС“. Такође је додала да, у складу са уобичајеном 
праксом, планови садрже производни дио, економско финансијске показатеље, 
план инвестиција и план радне снаге, те да су предвиђене и мјере за остварење 
планова пословања. Производња је планирана на нивоу од 273 GWh годишње за 
све три године, а на основу дугогодишњег хидролошког низа. Као и претходних 
година, највећи трошкови су амортизација, плате запослених, те порези и 
доприноси. План предвиђа да се цијена рада задржи на истом нивоу, а што се 
тиче инвестиција, оне су планиране у складу са расположивим средствима. 

Након тога, Предсједник скупштине је отворио дискусију, током које се за 
ријеч јавио Огњен Михајловић, који је констатовао да због тенденције смањења 
прихода и добити у предложеним плановима, фондови које он заступа ће овај 
бити уздржани, те узимајући у обзир досадашњи рад овог предузећа, о 
плановима ће се коначно изјаснити приликом усвајања њиховог ребаланса. 

За ријеч се јавио и Недељко Чубриловић који је истакао да скупштина 
акционара треба бити у потпуности задовољна радом овог менаџмента, а 
нарочито када се узму у обзир лоша хидрологија у овој години, те продајна 
цијена струје на домаћем тржишту, која је лимитирајући фактор.  

Огњен Михајловић је још једном образложио свој став да подржава начин 
рада овог предузећа, који је специфичан у односу на остала предузећа из 
система, те да ће за коначно заузимање става, чекати ребалансирање планова. 

Затим је прочитано писмено образложење ЗИФ „Јахорина Консеко 
прогрес“ а.д. Бања Лука у којем је наведено да ће по овим тачци дневног реда 
бити уздржани од гласања јер су планирани приходи мањи, а расходи већи у 
односу на ребаланс плана за 2011. годину, што резултује смањеном добит 
предузећа у односу на претходне године.  



 5 

Након тога се приступило гласању током  којег је усвојен План пословања 
ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за 2012. годину са 93,17% 
„ЗА“ и 6,73% уздржаних од гласања и то:  ЗИФ „Јахорина Консеко прогрес“ а.д. 
Бања Лука, Цептер Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ „БЛБ - ПРОФИТ“ а.д. Бањалука, 
ЗИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. Бањалука, ЗИФ „БОРС ИНВЕСТ“ а.д. 
Бањалука и ЗИФ „ПРИВРЕДНИК“ а.д. Бањалука 

 
АД-5 Разматрање и усвајање Плана пословања ЗП „Хидроелектране на 

Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за период 2012 - 2014.  године  
 

 Уводно излагање и расправа по овој тачки дневног реда је проведено у 
оквиру претходне, те се приступило гласању, након којег је усвојен План 
пословања ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град за период 2012 - 
2014 године са 93,17% „ЗА“ и 6,73% уздржаних од гласања и то:  ЗИФ „Јахорина 
Консеко прогрес“ а.д. Бања Лука, Цептер Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ „БЛБ - 
ПРОФИТ“ а.д. Бањалука, ЗИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. Бањалука, ЗИФ 
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бањалука и ЗИФ „ПРИВРЕДНИК“ а.д. Бањалука. 

Такође је прочитано писмено образложење ЗИФ „Јахорина Консеко 
прогрес“ а.д. Бања Лука у којем је наведено да су по овој тачци дневног реда 
уздржани од гласања из разлога што је из године у годину предвиђено смањење 
добити, а што, како они сматрају, није исправно, с обзиром на досадашње 
пословање овог предузећа. 

 
АД-6 Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу Одбора за ревизију ЗП 

„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
 

 У оквиру ове тачке дневног реда, није било пријављених дискутанта, те се 
приступило гласању, након чега је Предсједник скупштине констатовао да је  са 
100% гласова „ЗА“ присутних акционара и акционара који су гласали писменим 
путем, усвојена одлука о разрјешењу чланова Одбора за ревизију, са даном 
28.12.2011. године, због истека мандата и то: Жарка Петровића из Бањалуке, 
Славка Савића из Мркоњић Града и Тање Јовић из Мркоњић Града. 
 

АД-7 Разматрање и усвајање одлуке о именовању Одбора за ревизију ЗП 
„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

 
 Уводно излагање је изнио Предсједник надзорног одбора, Томислав 
Тодоровић, који је присутне подсјетио да је на претходној Скупштини акционара 
донесена одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова 
Одбора за ревизију. У складу са Статутом ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град, Надзорни одбор је именовао комисију која је провела законом 
предвиђену процедуру, након чега је Надзорни одбор, уважавајући ранг листу 
кандидата, упутио Скупштини акционара приједлог за именовање чланова 
Одбора за ревизију на мандатни период од 4 године, почевши од 29.12.2011. 
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године и то: Жарко Петровић из Бањалуке, Славко Савић из Мркоњић Града и 
Тања Јовић из Мркоњић Града. 
 Предсједник скупштине је затим дао на гласање наведени приједлог 
Надзорног одбора, након чега је констатовао да је исти усвојен са 100% гласова 
„ЗА“ присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем 
   
Сједница је завршена у 13.30 часова. 
 
 

      ЗАПИСНИЧАР               ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
         СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 
 
___________________________                          ___________________________ 
            Дражен Вулин                                          Бошко Костић  

 
 
 
 
 
           ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА: 
 
     
1. _______________________ 
                  Биљана Девура 
 
2. ________________________ 
      Мирослав Копуз 


