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ЗАКЉУЧАК 
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Прихвата се Акциони план за отклањање утврђених недостатака у ревизорском 

извјештају "Deloitte" за 2014. годину и прихватају се препоруке дате у писму 

руководству МХ "ЕРС" , те се исти шаљу Надзорном одбору, Одбору за ревизију и 
Скупштини акционара на разматрање и усвај ање. 
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УВОД 

Независни ревизор "Deloitte" д.о.о. Бања Лука, извршио је ревизију 

финансијских извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град у 

складу са Међународним стандардима ревизије и Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске за годину која се завршава З1. децембра 2014. 

године. Независни ревизор је за ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а . д. Мркоњић 

Град дао позитивно мишљење . 

Управа МХ "ЕРС" Матично предузеће а .д Требиње је предложила 

Интегрални акциони план у коме су прихваћене све препоруке дате од стране 

Независног ревизора. У Интегралном акционом плану предложене су мјере, 

носиоци активности и рокови за извршење. Информациони дио је обавезујући 

за сва Зависна предузећа и Матично предузеће. 

На основу Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских 

извјештаја за 2014 . годину и Интегралног акционог плана за отклањање 

утврђених недостатака у ревизорском извјештају за 2014. годину и прихватање 

препорука датих у писму руководству МХ "ЕРС"а.д Требиње, утврђен је Акциони 

план овог предузећа. 



1. ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

1.1.Усаглашавање евиденције у пословним књигама са стварним стањем 

Земљишта 

ЗАПАЖАЊЕ ПРЕПОРУКА 

Током ревизије уочено је у 

појединим предузећима евиденција 

у пословним књигама није у 

потпуности усаглашена са стварним 

стањем власништва и права 

коришћења на земљишту које 

користе та Предузећа . 

ОДГОВОР РУКОВОДСТВА 

Ревизорска препорука се прихвата. 

МЈЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

Предузећа би требало да изврше 

додатну анализу власништва и 

трајног права кориштења земљишта 

који се налазе у њиховим пословним 

књигама и да након тога, уколико је 

то потребно, прикупе документацију, 

изврше додатна евидентирања 

земљишта и усагласе своје пословне 

евиденције са стварним стањем 

земљишта. 

Интензивирати активности везане за додатно евидентирање земљишта и 

усаглашавања пословних евиденција са стварним стањем. Зависно 

предузеће је у складу са Законом о премјеру и катастру РС ("Службени 

гласник РС", број 6/2012), покренуло поступак пред Републичком управом 
за геодетске и имовинско правне послове РС ради успостављања катастра 

непокретности и утврђивање право на тој непокретности. 

Носилац активности: Управа ЗП и Извршни директор за организационо 

правне послове 

Рок: Континуиран 


