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Ha OCHOBY qrraHa 58. CTaTYTa "XH,n:poerreKTpaHe Ha Bp6acy" a.,n:. MpKoIhHn fpa,n:, YrrpaBa 
I1pe,n:Y3ena, ,n:aHa 15.05.2015. ro,n:HHe, ,n:oHHjerraje: 

3AK.JbYQAK 

I 

HaKOH pa3MaTpaIha YrrpaBa rrpe,n:y3ena je je,n:HorrraCHO rrpHXBaTHrra 113BjemTaj 0 
rrocrrOBaIhY 3I1 "XH,n:poerreKTpaHe Ha Bp6acy" a.,n:. MpKOIhHn fpa,n: 3a 2014. ro,n:HHY H HCTH 
malbe Ha,n:30pHoM o,n:6opy H O,n:6opy 3a peBH3Hjy Ha pa3MaTpaIhe H YCBjajIhe. 

II 

OBaj 3aK.JbyqaK cTyrra Ha cHary ,n:aHOM ,n:OHomeIha . 
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O,n:6op 3a peBH3Hjy 
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ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

     4. реализоване су инвестиције у вриједности 6,7 милиона КМ,

УВОДНА РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА

                                                                                                                                                     
Повећани доток воде је за резултат имао остварење производње у износу од               
352,2 милиона кWh електричне енергије. Остварена производња у 2014.години је за        
25,6 милиона кWh или за 7,8% већа од ребалансом планиране производње у 
2014.години, а у односу на 2013.годину остварена производња у 2014.години је већа за 
85,5 милиона кWh или за 32%. 

У наведеном периоду је остварен укупан приход у износу од 20,2 милиона КМ док су
укупни расходи износили 15,9 милиона КМ.

У току претходне године, није било непланираних застоја у раду електране, а погонска 
спремност електране је одржавана на високом нивоу. 

           Претходну 2014.годину обиљежила је изузетно повољна хидролошка ситуација, 
што је проузроковало повећан доток воде у хидроакумулацију ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. 
Мркоњић Град.                                              

     1. остварена производња је у односу на претходну годину већа за  32%,

     3. предузеће је задржало висок ниво финансијске стабилности и ликвидности,

     5. створени су услови за реализацију веома обимних инвестиционих улагања у 
2015.години.

     2. остварен је нето добитак у износу 3,9 милиона КМ,

Ппословање предузећа у претходној години се може оцијенити изузетно успјешним:

Исплаћена је накнада за потопљено земљиште, која зависи од остварене производње, у
укупном износу од 2,4 милиона КМ.

- амортизација 5,3 милиона КМ или 33,3% , што је реалан инвестициони капацитет и
гаранција успјешне реализације планираних инвестиционих пројеката;

 - накнада за потопљено земљиште и други порези 2,9 милиона КМ или 18,4%; 

 - бруто зараде, накнаде и остала лична примања 4,7 милиона КМ или 29,2%;

Предузеће је у 2014. години задржало уобичајену структуру трошкова и то:
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Реализовани инвестициони пројекати износе  6,7 милиона КМ или 49,5% од ребаланса 
планираних инвестиција за 2014. годину. Овим инвестиционим улагањима реализована 
је изградња нових објеката, реконструкција и одржавање постојећих објеката, набавке 
опреме и резервних дијелова за функционисање производног система и одржавање пуне 
погонске спремности електране. Од укупне вриједности реализованих инвестиција из 
властитих средстава је финансирано 6,3 милиона КМ или 94%, а из кредитних средстава 
око 400 хиљада КМ или 6%.                                                                                                                                                                              
Од значајнијих инвестиција које су реализоване у 2014.години треба издвојити 
инвестиције везану за: изградњу кућне турбине; израду главног пројекта за МХЕ "Бочац 
2";  изградњу допунског бочног слободног прелива са тунелом у лијевом боку бране ХЕ 
Бочац; додатно напајање властите потрошње; ремонт блок трансформатора БТ 1; 
изградњу трафостанице; набавку електро , машинске и рачунарске опреме, уређење 
низводног корита, одбранбених насипа и земљишта у посједу ХЕ Бочац и др.

Извјештај о пословању предузећа за 2014. годину заснован је на анализи остварења
производње електричне енергије, инвестиција, економско финансијских извјештаја,
извјештаја о радној снази и прегледу судких спорова.

 - остали трошкови (одржавање, ененргенти, материјал, услуге и др.) 3,0 милиона КМ или 
19%;

Предузеће располаже са адекватно оспособљеним људским ресусрима, с тим да

посебно наглашавамо оспособљеност тимова за машинско и електо одржавање који већ

дужи низ година одржавају систем у стању пуне погонске спремности.

На крају 2014. године у предузећу је био запослен 131 радник. 
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 ДЈЕЛАТНОСТ И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА
Радна организација у оснивању за изградњу Хидроелектране Бочац почела је са радом
1975. године. Сама Хидроелектрана изграђена је и пуштена у рад 5. децембра 1981.
године, од када ради у саставу Електроврбаса са сједиштем у Мркоњић Граду.
Предузеће Хидроелектране на Врбасу у Мркоњић Граду основано је Одлуком Јавног
предузећа Електропривреда Републике Српске, Пале број: 01-18-2-92 од 19. августа 1992.
године и уписано је у судски регистар код Основног суда у Бањој Луци крајем 1992.
године.

Рјешењем Основног суда у Бањa Луци број: У/I-201/95 од 15. марта 1995. године
извршена је статусна промјена којом је друштвена имовина прешла у државну имовину. 

Допуна дјелатности извршена је у складу са Законом о класификацији дјелатности и о
регистру јединица разврставања (Службени гласник број 4-97), а регистрована је у
Основном суду у Бањa Луци под бројем У/ I-1510/98 од 25. августа 1998. године.
Рјешењем Основног суда у Бањa Луци број: У/I-3338/05 од 21. октобра 2005. године
извршена је статусна промјена којом је извршена промјена облика организовања где је
Предузеће као Јавно предузеће прешло у акционарско друштво. 

Рјешењем Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске број
01-1057-10/05 од 27. децембра 2005. године Предузећу је издато Рјешење о издавању
почетне дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије.
Основна дјелатност Предузећа је производња електричне енергије, одржавање
хидроенергетских постројења, као и вођење надзора на изградњи хидроенергетских
објеката на сливу ријекa Врбаса и Сане. 
У оквиру основне дјелатности Предузеће производи 274 милиона кWh електричне
енергије годишње.
Предузеће послује као Зависно предузеће у оквиру Мјешовитог Холдинга
"Електропривреда Републике Српске".
Мјешовити Холдинг ЕРС је организован на основама повезивања Матичног предузећа и
11 зависних предузећа путем улагања капитала Матичног предузећа у зависно предузеће
по ком основу Матично предузеће, као већински власник (акционар) зависних предузећа,
учествује у управљању са њима. То је посљедица чињенице да Матично предузеће има
учешће у капиталу зависног предузећа од 65% тако да оно има право да учествује у
управљању са тим повезаним предузећем. Поред Матичног предузећа као акционари са
значајним учешћем у структури укупног капитала учествују:Мањински акционари са
учешћем од 20%,Пензиони фонд Републике Српске са учешћем од 10% и Фонд за
реституцију Републике Српске са учешћем од 5%.у структури укупног капитала. Већи број
запослених су акционари ЗП "ХЕ на Врбасу"а.д. М.Град. Према Закону о тржишту хартија
од вриједности и Закону о јавним предузећима, они су повезана лица, међутим њихово
учешће у структури акцијског капитала није значајно, јер нико не прелази 1% и тиме
немају значајан утицај на управљање предурафостани

На дан 31. децембра 2014. године Предузеће је запошљавало 131 радника
(31. децембра 2013. године је имало 145 радника).
Јединствени идентификациони број Предузећа је 4401195230004.
Сједиште Предузећа је у Мркоњић Граду, Улица Светог Саве 13.

ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. Мркоњић Град има статус засебног правног лица и оно води своје
књиге, обрачунава порез на добит и подноси годишњу пореску пријаву за утврђивање
пореза на добит.
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Управљачку структуру предузећа чини:            

Надзорни одбор:      

1. Томислав Тодоровић, предсједник Надзорног одбора,

2. Љубомир Клинцов, члан

3. Жељко Копања, члан

4. Вера Бојић, члан

5. Жарко Кучинар, члан.

Одбор за ревизију: 

1. Жарко Петровић, предсједник Одбора за ревизију,
2. Тања Јовић, члан

3. Славко Савић, члан

Управа предузећа:  

1. Мр Недељко Кесић, дипл. крим. - Директор предузећа,

2. Жељко Стипановић, дипл.инж.ел. - Извршни директор за производњу и одржавање,

3. Славојка Зељковић, дипл.ецц. - Извршни директор за економ. - финансијске послове,

4. Здравко Ковачевић, дипл.правник - Изв. директор за орган. правне и кадров.послове,

5. Мр Горан Милановић, дипл.инж.грађ. - Извршни директор за инвестиције и развој.
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Подаци
Остварено      

2014.

Ребаланс  
плана   
2014.

Остварено      
2013.

Индекс                  
2/3

Индекс                  
2/4

1 2 3 4 5 6

Остварена производња (kWh) 352.213.950 326.610.000 266.760.780 107,8 132,0
Вриједност инвестиција (КМ) 6.713.563 13.554.000 9.874.894 49,5 68,0
Број запослених радника 131 144 145 91,0 90,3
Укупни приходи (КМ) 20.217.603 19.685.000 16.958.937 102,7 119,2
Пословни приходи (KM) 19.488.147 19.227.000 16.200.163 101,4 120,3
Финансијски приходи (КМ) 543.741 310.000 623.617 175,4 87,2
Остали приходи (КМ) 185.715 148.000 135.157 125,5 137,4
Укупни расходи (КМ) 15.909.930 16.342.000 15.434.808 97,4 103,1
Пословни расходи (КМ) 15.494.790 16.087.000 14.590.235 96,3 106,2
Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи (КМ) 4.657.311 4.781.000 4.527.870 97,4 102,9
Трошкови амортизације и резервисања 
(КМ) 5.626.612 5.860.000 6.364.141 96,0 88,4
Трошкови материјала (КМ) 622.811 603.000 621.963 103,3 100,1
Трошкови производних услуга (KM) 736.808 905.000 624.029 81,4 118,1
Трошкови пореза и доприноса (КМ) 2.929.667 2.847.000 1.668.384 102,9 175,6
Нематеријални расходи (КМ) 921.581 1.091.000 783.848 84,5 117,6

Финансијски расходи (КМ) 348.395 194.000 121.478 179,6 286,8
Остали расходи (КМ) 66.745 61.000 723.095 109,4 9,2
Расх.од усклађ.врјед.имов. (КМ) 0 0 0

Расх. по основ.промјен рач. политика и 
исправ. грешака ранијих година  (КМ) 0 0 0
Цијена коштања  (укупни трошкови : 
укупна производња у kWh) (pf/kWh) 4,52 5,00 5,79 90,4 78,1
Просјечна продајна цијена (приход од 
продаје ел. енергије : укупна 
производња у kWh)  (pf/kWh) 5,50 5,85 6,02 94,0 91,4

Подаци из Биланса стања 31.12.2014. 31.12.2013.

Пословна актива и пасива (КМ) 270.172.163 262.550.232 102,9
Капитал (KM) 246.340.410 244.402.129 100,8
Стална имовина (КМ) 244.089.885 232.015.331 105,2
Залихе,стална сред.и сред. 
обус.послов. намиј.продаји (КМ) 924.530 1.086.571 85,1
Краткор. потраж. и пласмани и 
готовина (КМ) 25.157.748 29.448.330 85,4
Дугорочне обавезе (КМ) 15.965.551 13.213.474 120,8
Краткорочне обавезе (КМ) 4.044.786 1.859.128 217,6
Обав. према добављачима (КМ) 498.016 347.884 143,2

Нето добитак / губитак 3.904.336 3.343.000 1.189.285

I  ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. годину 
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Остврена просјечна продајна цијена 1 kWh електричне енергије износи  5,50 pf/kWh.

Oстварени приходи од продаје електричне енергије  износе 19.378.222 КМ.

Реализација планираних инвестиционих пројеката са набавком основних средстава у 2014.
години износила је 6.713.563 КМ.

Укупна вриједност пословне активe на дан 31.12.2014. године износи 270.172.163 КМ, коју
сачињава стална имовина од 244.089.885 КМ и обртна имовина 26.082.278 КМ.

Пословна пасива је у потпуности усклађена са пословном активом и износи 270.172.163 КМ,
а сачињава је капитал од 246.340.410 КМ, обавезе 20.010.337 КМ и дугорочна резервисања
од 3.821.416 КМ.

Просјечна плата на бази просјечног броја радника на бази стања крајем мјесеца
(139 радника) износи 1.299 КМ.

ЗП „ ХЕ на Врбасу “ а.д. Мркоњић Град остварила је у 2014. години укупну производњу на
прагу електране од 352.213.250 kWh електричне енергије, што је за 7,8% више од
ребаланса плана, а за 32,0% више од остварене производње у 2013. години.

Укупни приходи су остварени у износу од 20.217.603 КМ, што је за 2,7% више од
ребалансираних, а за 19,2% више од прихода остварених у 2013. години. 

Укупни расходи износе 15.909.930 КМ и за 2,6% су мањи од ребалансом планираних, а за
3,1% већи од расхода остварених у 2013. години.

Остварена нето добит износи 3.904.336 КМ.

Остварена цијена коштања  1 kWh електричне енергије износи 4,52 pf/kWh.

Укупна краткорочна потраживања на дан 31.12.2014. године износе 15.159.053 КМ и састоји
се од потраживања за испоручену електричну енергију у износу 14.911.852 КМ и других
потраживања у износу 247.201 КМ.

У ЗП „ ХЕ на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град на дан 31.12.2014. године је било запослено
131 радника.
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ЗП "XE на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Ред. 
бр. Подаци

Остварено      
2014.

Остварено      
2013.

Индекс                  
2/3

1 2 3 4

1.
Коефицијент економичности                           
(укупан приход / укупни расходи) 1,2708 1,0987 115,7

2.
Капитални коефицијент                             
(амортизација у укупним расходима) 0,3329 0,3407 97,7

3.
Бруто зараде у укупним расходима 
(коефицијент) 0,2224 0,2265 98,2

4. Укупан приход по раднику (у КМ) 154.333 116.958 132,0

5.
Нето добитак у укупном приходу 
(коефицијент) 0,1931 0,0701 275,5

6.
Бруто зараде, накнаде зарада и остали лични 
расходи по запосленом ( у КМ) 2.963 2.602 113,9

7. Нето зарада по запосленом (у КМ) 1.102 1.087 101,4

8.
Општи рацио ликвидности    (однос  обртне 
имовине и краткорочних обавеза) 6,45 16,42 39,3

9.

Посебни рацио ликвидности (однос 
ликвидних средстава и краткорочних 
обавеза) 6,22 15,83 39,3

10
Рацио солвентности - покриће сталне 
имовине (однос капитала и сталне имовине) 1,009 : 1 1,053:1

11

Рацио рентабилитета - стопа добитка или 
стопа профитне марже (однос нето добитка и 
пословног прихода) 0,2003 0,0734 272,9

12
Стопа задужености            
((обавезе/капитал)х100) 8,12 6,17 131,6

13

Коефицијент финансијске стабилности           
((стална имовина/трајни дугорочни капитал) 
х100) 99,09 94,90 104,4

14
Коефицијент солвентности ((пословна 
имовине/обавезе)х100) 13,50 17,42 77,5

15
Коефицијент задужености                                
((укупне обавезе/укупна имовина)х100) 6,92 5,35 129,3

  ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. годину 
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ЗП "XE на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Ремонт оба агрегата обављен је у редовном планираном термину и обављен је од 
18.08. до 03.10.2014. године. Ремонт је углавном извршен властитом радном снагом, 
осим неколико специјалистичких услуга (испитивања уља и испитивање блок 
трансформатора 1 и 2,  и др.).                                                                                           

II  ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ                  

У току 2014.године агрегат бр.1 је радио 4.178 часова, а агрегат бр.2 је радио 4.091
часова, односно укупно оба агрегата 8.197 часова. Вријеме приправности оба
агрегата је износило 8.420 часова.

У периоду I - XII 2014.године "ХЕ на Врбасу" а.д. Мркоњић Град је остварила
производњу у износу од 352.213.950 кWh што је за 7,84% или за 25.603.950 kWh више
од Ребалансом планиране производње за 2014.годину, односно за 32% или
85.453.170 kWh више од остварене производње у 2013.години. 

Са овом производњом, ребалансирани план производње који за 2014. годину износи
326.610.000 kWh,  је oстварен у износу од 107,84%.

Oд укупно остварене производње, на прво полугодиште се односи 53,7% а на друго
46,3%.

 Просјечни доток воде у току 2014.године је износио  90,48 m³/s. 

Властитом радном снагом су извршени ремонтни радови на: турбини 110 kV, 35 kV,
04 kV и 10,50 kV; електронским регулаторима, побудним системима, улазним
грађевинама и осталој електромашинској опреми.

Захваљујући квалитетном одржавању постројења и редовним набавкама неопходних
резервних дијелова,  није било  непланских застоја у раду електране. 
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ЗП "XE на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

   у kWh

Мјесец
Остварено   
I - XII  2014.

Ребаланс 
плана за        

I - XII   2014.
Остварено   
I - XII  2013.

Индех              
2/3

Индех        
2/4

1 2 3 2 5 6
  Јануар 16.301.010 16.300.000 36.579.180 100,01 44,6
  Фебруар 24.590.610 24.590.000 32.886.810 100,00 74,8
  Март 22.054.890 22.050.000 43.203.270 100,02 51,0
I  Квартал 62.946.510 62.940.000 112.669.260 100,01 55,9
  Април 38.332.470 38.330.000 46.490.070 100,01 82,5
  Мај 60.876.750 60.870.000 28.413.990 100,01 214,2
  Јуни 26.939.880 26.930.000 18.468.780 100,04 145,9

II  Квартал 126.149.100 126.130.000 93.372.840 100,02 135,1
УКУПНО (I+II) 189.095.610 189.070.000 206.042.100 100,01 91,8
  Јули 22.169.070 22.160.000 12.722.160 100,04 174,3
  Аугуст 26.371.950 27.000.000 7.534.560 97,67 350,0
  Септембар 41.394.870 30.000.000 7.659.630 137,98 540,4
III  Квартал 89.935.890 79.160.000 27.916.350 113,61 322,2

УКУПНО (I+II+III) 279.031.500 268.230.000 233.958.450 104,03 119,3
  Октобар 24.558.600 15.100.000 5.654.880 162,64 434,3
  Новембар 20.890.650 19.140.000 13.349.820 109,15 156,5
  Децембар 27.733.200 24.140.000 13.797.630 114,88 201,0
IV  Квартал 73.182.450 58.380.000 32.802.330 125,36 223,1
 УКУПНО                       
( I+II+III+IV ) 352.213.950 326.610.000 266.760.780 107,84 132,0

Преглед остварене производње електричне енергије у 2014. години  дат је у 
следећој табели:

0

10,000,000

20,000,000
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40,000,000

50,000,000
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70,000,000

Остваренп   I - XII  2014. Ребаланс плана за        I - XII   2014.

Остваренп   I - XII  2013.
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ЗП "XE на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Квартал
Ребаланс 

плана  2014.

% од укупне 
планиране 
количине

Остварено 
2014.

% од укупне 
произведен
е количине

I 62.940.000 19,27 62.946.510 17,9
II 126.130.000 38,62 126.149.100 35,8
III 79.160.000 24,24 89.935.890 25,5
IV 58.380.000 17,87 73.182.450 20,8

Укупно 326.610.000 100,00 352.213.950 100,0

Године

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

353.851.740

352.213.950
266.760.780

Преглед планиране и остварене производња у 2014. години по кварталима:

Преглед остварене  производње по годинама од 2004. до 2014. године:

211.407.035

174.458.460

317.308.902

208.555.750

256.709.640
286.580.740

326.587.198

Остварена производња по 
годинама у kWh

297.266.341

0.00
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15.00

20.00

25.00
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35.00

40.00

45.00

I II III IV

Преглед планиране и пстварене прпизвпдое 2014. 
гпдине (пп кварталима, у %)

% од укупне планиране количине
% од укупне произведене количине
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ЗП "XE на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

Година
2006 78,06 m³/s
2007 54,39 m³/s
2008 65,73 m³/s
2009 74,39 m³/s
2010 94,45 m³/s
2011 45,08 m³/s
2012 56,63 m³/s
2013 69,19 m³/s
2014. 90,48 m³/s

Просјечан доток

 Преглед просјечно оствареног дотока од 2006. до 2014. године.
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ЗП "XE на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

у %

Ред.б
р. Мјесец

Остварено                      
I - XII  2014.

Ребаланс 
плана за                        

I - XII   2014.
Остварено                    
I - XII  2013.

1. Јануар 4,63 4,99 13,7

2. Фебруар 6,98 7,53 12,3

3. Март 6,26 6,75 16,2

4. Април 10,88 11,74 17,4

5. Мај 17,28 18,64 10,7

6. Јуни 7,65 8,25 6,9

Прво полугодиште 53,69 57,89 77,2

7. Јули 6,29 6,78 4,8

8. Август 7,49 8,27 2,8

9. Септембар 11,75 9,19 2,9

10. Октобар 6,97 4,62 2,1

11. Новембар 5,93 5,86 5,0

12. Децембар 7,87 7,39 5,2

Друго полугодиште 46,31 42,11 22,8

УКУПНО 100,00 100,00 100,0

     Остварење плана производње - процентни односи:
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у КМ

Властита 
средства Кредити Укупно Властита 

средства Кредити Укупно

1 2 3 4 5 6 3/6

6.279.670 433.893 6.713.563 13.120.000 434.000 13.554.000 49,5

2.177.446 KM
2.684.627 KM

137.436 KM
1.714.054 KM

315.176  КМ

227.000 КМ
167.595 КМ

115.818 КМ

Реализација инвестиција по сегментима је сљедећа:
 - Реконструкција и модернизација постојећих објеката.......................

 - Ремонт блок трансформатора БТ 1...................................................

боку бране ХЕ Бочац...............................................................................

 - Улагања у нове објекте............................................................................
 - Инвестиције у инвестиционо-техничку документацију.........................
 - Остала улагања.........................................................................................

Преглед значајнијих инвестиционих улагања по пројектима и изворима финансирања:

 - Оспособљавање пиезометара............................................................

Властита средства:

 - Изградња допунског бочног слободног прелива са тунелом у лијевом

 - Оспособљавање оптичке везе према брани компензационог 
базена……….......….................................................................................

Реализација инвестиција у 2014. 
години

Ребаланс плана инвестиција за 2014. годину
Индекс

        Укупан износ реализације инвестиција за период од 01.01 – 31.12.2014. године је 
6.713.563 КМ или 49,5 % у односу на укупна средства планирана ребалансом плана 
инвестиција за 2014. годину. У укупном износу реализованих инвестиција властито учешће је 
6.279.670 КМ, или 93,5 %, док је учешће кредитних средстава 433.893 КМ или 6,5 % од укупно 
реализованих средстава. Структура реализованих инвестиција по намјени је: реконструкција 
и модернизација постојећих објеката 2.177.446 КМ, инвестиције у нове објекте 2.684.627 КМ, 
инвестиције у инвестиционо-техничку документацију 137.436 КМ и остала улагања 1.714.054 
КМ. 

ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д.  Мркоњић Град

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

Табеларни преглед реализације инвестиција за 2014. годину
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146.451 КМ
368.158 КМ
181.530 КМ
816.035 КМ

118.720 КМ
1.749.872 КМ

207.540 КМ

860.312 КМ

433.893 КМбране Бочац.........................................................................................................

земљишта у посједу ХЕ "Бочац"…......................................................

 - Израда главног пројекта за МХЕ "Бочац 2"....................................

 - Изградња трафостанице.......................................................................

 - Израда "прокреса" на 35 kV далеководу Бочац-Јајце II................
 -  Додатно напајање властите потрошње…………......………........ 

 - Изградња допунског бочног слободног прелива са тунелом у у лијевом боку

Поред наведеног, важно је нагласити и реализовани обим набавке опреме, виталних
резерних дијелова, специјалних алата и уређаја неопходних за несметано функционисање
постројења.

Завршен је капитални ремонт блок транформатора БТ 1, дограђен систем властите
потрошње, извршен прокрес на 35 kV далеководима чиме је обезбјеђена сигурност рада
постројења и пратеће опреме.

У посматраном периоду достигнут је висок степен инвестиционо техничке документације
за изградњу МХЕ "Бочац 2". Након добијања локацијских услова приступило се спровођењу
процедуре процјене утицаја на животну средину. Главни пројекат је у завршној фази.
Закључен је уговор за испоруку и уградњу електромашинске и хидромеханичке опреме,
исплаћен је аванс добављачу, реализација је у току. Према термин плану реализације
пројекта, почетак изградње се очекује половином 2015. године.

Од значајнијих инвестиционих активности битно је напоменути и пројекат уређења
низводног корита ријеке Врбас, одбрамбених насипа и земљишта у посједу предузећа у зони
низводно од електране који представља испуњавање услова из еколошке дозволе.

У 2014. години највеће улагање је остварено у нове производне објекте: изградњу кућне
турбине и реализацију пројекта изградње МХЕ "Бочац 2". 

Кућна турбина је у завршној фази реализације чијим пуштањем у рад ће се обезбиједити
да хидроелектрана Бочац посједује сопствени систем напајања електричном енергијом.

 - Уређење низводног корита, одбрамбених насипа те 

 - Остала основна средства (набавка путничких аутомобила, набавка

Кредитна средства:

 електро и машинске опреме и уређаја, рачунарска опрема  и др.) …………..

 - Прибављање инвестиционо-техничке документације за изградњу МХЕ 
"Бочац 2".......................................................................................
 - Изградња кућне турбине..................................................................

Реализација ФМИС пројекта је настављена из 2013. године а обухватала је обуку
корисника за рад на програму, миграцију података и књижења и почетак продукције.

Изградња допунског евакуатора великих вода на брани ХЕ "Бочац" је завршена током
2014. године чиме је брана обезбијеђена у случају наиласка хиљадугодишњих вода. 
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ЗП ХЕ на Врбасу а.д. Мркоњић Град

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
000 KM

Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(5+6)
Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Систем за управљање и 
аквизицију података - SCADA

Властита 
средства 1.700.000 Актив. у 2013. 

реал. до  2015. 0 350.000 350.000

2 Ремонт блок трансформатора 
бр.1

Властита 
средства 230.000 Актив. у 2013. 

реал. до  2014. 227.000 227.000 230.000 230.000 98,7

3
Селективност електричних 
заштита између производних 
објеката и преносне мреже

Властита 
средства 120.000 Актив. у 2014. 

реал. до  2015. 0 0 0 0

4
Замјена постојећих 
електромеханичких заштита у 
далеководним пољима

Властита 
средства 250.000 Актив: у 2014.      

Реал: до 2015. 0 0 25.000 25.000

5 Раздвајања Т везе далековода 
35 kV компензациони базен

Властита 
средства 200.000 Актив: у 2014.      

Реал: до 2015. 0 0 40.000 40.000

6 Замјена акцелерографа Властита 
средства 80.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 0 0

7 Дорада рачунарске мреже за ХЕ 
"Бочац"

Властита 
средства 25.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 0 0

8
Оспособљавање постојећих 
пиезометара на десној и лијевој 
обали Врбаса

Властита 
средства 170.000 Актив. и реал. 

у 2014. 167.595 167.595 170.000 170.000 98,6

9 Набавка и уградња резервних 
заштита генератора 1

Властита 
средства 50.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 50.000 50.000

Укупна 
вриједност 

инвестиције

Индекс 
(7/10)

Реконструкција и модернизација постојећих објеката

Ребаланс плана за 2014. год. Вријеме 
трајања 

инвестиције

Реализовано за период I-XII 2014. 
годинеРед.    

бр. ОБЈЕКАТ
Начин 

финансира
ња
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ња

10
Оспособљавање оптичке везе 
према брани компензационог 
базена

Властита 
средства 130.000 Актив. и реал. 

у 2014. 115.818 115.818 130.000 130.000 89,1

11
Реконструкција постојећег 
складишног простора за кабасту 
и другу робу

Властита 
средства 200.000 Актив: у 2014.      

Реал: до 2015. 0 0 100.000 100.000

12

Поплочавање прилаза и 
простора између бране и 
стројаре у површини од 486 м2, 
са претходним припремама за 
постављање бетонских плоча

Властита 
средства 92.000 Актив. и реал. 

у 2014. 91.501 91.501 92.000 92.000 99,5

13
Анализа постојећег стања и 
радови на затварачу опточног 
тунела компензационог базена

Властита 
средства 100.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 0 0

14
Инвестиционо грађевинско 
одржавање бране и пратећих 
објеката

Властита 
средства 80.000 Актив. и реал. 

у 2014. 11.135 11.135 80.000 80.000 13,9

15 Санација тијела бране на 
мјестима нових процуривања

Властита 
средства 70.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 0 0

16 Изградња трафостанице на 
локацији код Пенић куће

Властита 
средства 250.000 Актив. и реал. 

у 2014. 146.451 146.451 250.000 250.000 58,6

17

Софтверски модул за 
испитивање дистантних 
заштита далековода за уређај 
CMC 356 Advance Distance 
Software Modul OMICRON 
Austria

Властита 
средства 20.000 Актив. у 2013. 

реал. до  2014. 19.900 19.900 20.000 20.000 99,5
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Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(5+6)
Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Укупна 
вриједност 

инвестиције
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(7/10)
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Реализовано за период I-XII 2014. 
годинеРед.    

бр. ОБЈЕКАТ
Начин 

финансира
ња

18
Симулациона анализа и 
прорачун пренапона на дијелу 
мреже 35 kV

Властита 
средства 20.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 20.000 20.000

19

Набавка и уградња система за 
мониторинг и одвођење 
присуства запаљивог хидрогена 
у просторији акумулаторске 
батерије 

Властита 
средства 50.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 50.000 50.000

20
Испорука опреме и изградња 
система за јединствено мјерење 
потрошње електране 

Властита 
средства 50.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 50.000 50.000

21
Додатно напајање властите 
потрошње према пројекту 
(пренос инв.из 2013. год.)

Властита 
средства 400.000 Актив. у 2013. 

реал. до  2014. 368.158 368.158 370.000 370.000 99,5

22

Реализација пројекта 
узбуњивања и обавјештавања 
становништва низводно од ХЕ 
"Бочац" (пренос из 2013. 
године)

Властита 
средства 550.000 Актив. у 2012. 

реал. до  2014. 0 0 100.000 100.000

23

Изградња допунског евакуатора 
великих вода на брани ХЕ 
"Бочац" (пренос инв.из 2013. 
год.)

Властита 
средства 11.000.000 Актив. у 2012. 

реал. до  2014. 315.176 433.893 749.069 420.000 434.000 854.000 87,7

24

Израда прокреса на 35 kV 
далеководу ХЕ "Бочац" - ХЕ 
"Јајце 2" (пренос инв.из 2013. 
год.)

Властита 
средства 300.000 Актив. у 2013. 

реал. до  2014. 181.530 181.530 105.000 105.000 172,9

19



Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(5+6)
Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Укупна 
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бр. ОБЈЕКАТ
Начин 

финансира
ња

25

Замјена столарије, великих 
жељезних врата и копелит 
стакла на платоу машинске 
зграде (пренос инв.из 2013. 
год.)

Властита 
средства 79.000 Актив. у 2013. 

реал. до  2014. 78.934 78.934 79.000 79.000 99,9

26
Сређивање сјеверне фасаде 
стројаре са демит фасадом 
(DURstiropor) 200 m2

Властита 
средства 20.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 20.000 20.000

27
Сређивање лифта уз 110kV 
постројење са вањске и 
унутрашње стране

Властита 
средства 60.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 60.000 60.000

28

Замјена вањске столарије 
хладног профила у 
просторијама при техничком 
сектору

Властита 
средства 20.000 Актив. и реал. 

у 2014. 20.355 20.355 20.000 20.000 101,8

1.743.553 433.893 2.177.446 2.831.000 434.000 3.265.000 66,7

29

Израда главног пројекта, 
истражни радови и израда 
хидрауличког модела за МХЕ 
"Бочац 2"

Властита 
средства 950.000 Актив. у 2013. 

реал.  2014. 816.035 816.035 950.000 950.000 85,9

30 Ревизија главног пројекта за 
МХЕ "Бочац 2"

Властита 
средства 50.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 50.000 50.000

31

Набавка и уградња 
електромашинске и 
хидромеханичке опреме за 
МХЕ "Бочац 2"

Властита 
средства 18.000.000 Актив. у 2014. 

реал.  2015. 0 4.000.000 4.000.000

32
Прибављање документације 
потребне за изградњу МХЕ 
"Бочац 2"

Властита 
средства 200.000 Актив. и реал. 

у 2014. 118.720 118.720 200.000 200.000 59,4

УКУПНО

Инвестиције за изградњу нових објеката
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Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(5+6)
Властита 
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годинеРед.    

бр. ОБЈЕКАТ
Начин 

финансира
ња

33 Изградња МХЕ "Бочац 2" 
(грађевински радови)

Властита 
средства 10.000.000 Актив. у 2015. 

реал.  2016. 0 0 0

34

Стручни надзор и пројектантске 
активности током изградње 
МХЕ "Бочац 2", укључујући и 
консултантске активности 
приликом пуштања у погон 
(контроле, мјерења, 
примопредајна испитивања, 
пробни рад и сл.)

Властита 
средства 1.400.000 Актив. у 2014. 

реал.  2016. 0 10.000 10.000

35
Припрема тендера за 
грађевинске радове за МХЕ 
"Бочац 2"

Властита 
средства 100.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 0

36

Израда главног пројекта кућне 
турбине, ревизија  главног 
пројекта, добијање потребних 
дозвола и изградња кућне 
турбине

Властита 
средства 2.500.000 Актив: у 2013.      

Реал: до 2014. 1.749.872 1.749.872 2.100.000 2.100.000 83,3

2.684.627 0 2.684.627 7.310.000 0 7.310.000 36,7

37
Ревизија пројекта уградње 
генераторских прекидача 10,5 
kV

Властита 
средства 5.000 Актив. и реал. 

у 2015. 0 0 0

38

Прибављање документације за 
технички преглед допунског 
евакуатора великих вода на 
брани ХЕ "Бочац"

Властита 
средства 40.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 40.000 40.000

УКУПНО

Инвестиције у инвестиционо техничку документацију
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Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(5+6)
Властита 
средства   Кредити УКУПНО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Начин 

финансира
ња

39

Пројекат, ревизија пројекта и 
израда система за мјерење 
протока кроз тлачне цијеви 
турбине број 1

Властита 
средства 45.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 45.000 45.000

40
Пројекат раздвајања Т везе 
далековода 35 kV 
компензациони базен

Властита 
средства 40.000 Актив. и реал. 

у 2014. 39.800 39.800 40.000 40.000 99,5

41
Ревизија пројекта раздвајања Т 
везе далековода 35 kV 
компензациони базен

Властита 
средства 4.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 4.000 4.000

42 Пројекат, набавка и уградња 
уређаја за мјерење доње воде

Властита 
средства 30.000 Актив. и реал. 

у 2014. 29.850 29.850 30.000 30.000 99,5

43 Пројекат санације геодетских 
тачака (пренос из 2013. године)

Властита 
средства 10.000 Актив. и реал. 

у 2014. 9.486 9.486 10.000 10.000 94,9

44
Пројекат уградње резервних 
заштита генератора (пренос из 
2013. године)

Властита 
средства 39.000 Актив. и реал. 

у 2014. 38.500 38.500 39.000 39.000 98,7

45
Пројекат  новог помоћног 
измјеничног развода (пренос из 
2013. године)

Властита 
средства 20.000 Актив. и реал. 

у 2014. 19.800 19.800 20.000 20.000 99,0

46 Пројекат напајања резервоара 
на коти 327 м.н.м.

Властита 
средства 30.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 30.000 30.000

47 Ревизија пројекта напајања 
резервоара  на коти 327 м.н.м.

Властита 
средства 3.000 Актив. и реал. 

у 2015. 0 0 0

48
Ревизија пројекта 
реконструкције постројења 10,5 
kV

Властита 
средства 2.000 Актив. и реал. 

у 2015. 0 0 0

137.436 0 137.436 258.000 0 258.000 53,3УКУПНО
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49 Уређење лијеве обале у дужини 
око 200 м

Властита 
средства 2.000.000 Актив: у 2014.      

Реал: до 2015. 7.570 7.570 100.000 100.000 7,6

50 FMIS пројекат Властита 
средства 1.120.000 Актив: у 2012.      

Реал: до 2016. 490.523 490.523 500.000 500.000 98,1

51 Набавка софтвера за управљање 
и вођење инвестиција

Властита 
средства 250.000 Актив: у 2014.      

Реал: до 2015. 0 25.000 25.000

52 Набавка софтвера Властита 
средства 5.000 Актив. и реал. 

у 2014. 5.000 5.000 5.000 5.000 100,0

53 Набавка инвертора за нови 
објекат

Властита 
средства 20.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 20.000 20.000

54

Заштита свих усјека прилазних 
путева, заштита испод старог 
града торкретирањем, уз 
кориштење жичаних облога

Властита 
средства 300.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 0

55 Израда приступне рампе Властита 
средства 50.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 0

56
Довођење у пуну функцију 
приступне саобраћајнице на 
излазу из тунела испод брзотока

Властита 
средства 400.000 Актив: у 2014.      

Реал: до 2015. 26.100 26.100 100.000 100.000 26,1

57
Санација стијене на десној 
страни изнад опточног тунела 
према стручном мишљењу

Властита 
средства 80.000 Актив. и реал. 

у 2014. 5.000 5.000 80.000 80.000 6,3

58
Трајно рјешавање инсталација, 
водовода и канализације за 
оскултациону кућицу

Властита 
средства 45.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 45.000 45.000

Остало

23



Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(5+6)
Властита 
средства   Кредити УКУПНО 

(8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Укупна 
вриједност 

инвестиције

Индекс 
(7/10)

Ребаланс плана за 2014. год. Вријеме 
трајања 

инвестиције

Реализовано за период I-XII 2014. 
годинеРед.    

бр. ОБЈЕКАТ
Начин 

финансира
ња

59

Санација водовода према 
компензационом базену, који је 
оштећен приликом поплава и 
израда 5 шахтова на 
прекинутим мјестима 
саобраћајнице

Властита 
средства 9.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 9.000 9.000

60 Реконструкција пумпне станице 
(електро-машинска опрема)

Властита 
средства 100.000 Актив. и реал. 

у 2015. 0 0 0

61

Изградња надстрешнице за 
смјештај механизације за 
чишћење и одржавање 
приступних путева

Властита 
средства 80.000 Актив. и реал. 

у 2014. 48.661 48.661 80.000 80.000 60,8

62

Санација једног стамбеног 
објекта у Неуму (грађевински и 
занатски радови) и набавка 
намјештаја

Властита 
средства 65.000 Актив. и реал. 

у 2014. 63.348 63.348 65.000 65.000 97,5

63

Уређење низводног корита, 
одбрамбених насипа и 
земљишта у посједу ХЕ "Бочац"-
додатни радови (пренос инв.из 
2013. год.)

Властита 
средства 2.350.000 Актив. у 2012. 

реал. до  2014. 207.540 207.540 210.000 210.000 98,8

64

Укњижавање некретнина ЗП 
"ХЕ на Врбасу" ад за 
катастарске општине: Бочац 
горњи, Бочац доњи, Агино село, 
те преостали нереализоване 
услуге на укњижавању 
некретнина Предузећа 

Властита 
средства 50.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 50.000 50.000 0,0
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65
Израда студије оправданости 
додјеле концесије за 
хидроелектрану "Бочац"

Властита 
средства 50.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 50.000 50.000

66 Реконструкција улазних врата 
на гаражама

Властита 
средства 20.000 Актив. и реал. 

у 2014. 0 0 20.000 20.000

67 Основна средства према списку Властита 
средства 1.362.000 Актив. и реал. 

у 2014. 860.312 860.312 1.362.000 1.362.000 63,2

1.714.054 0 1.714.054 2.721.000 0 2.721.000 63,0

6.279.670 433.893 6.713.563 13.120.000 434.000 13.554.000 49,5

УКУПНО

СВЕУКУПНО
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ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. Мркоњић Град

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОЗИЦИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 67
 КМ

Резервни дијелови-електро служба 49.392 60.000

1 Резервни дијелови за контролер 10.000

2 Јединица за паљење тиристорских мостова у систему побуде 10.072 10.000

3 Резервни дијелови за термичку заштиту 28.370 29.000
4 Резерви дијелови за енергетска постројења 10.950 11.000

Ел.служба - основна средства 137.408 221.700

1 Eplan softvare P8 Profesional 2.3 17.000
2 Eplan softvare P8 Profesional Upgrade s V2.0 na V2.3 10.000
3 Уређај за мјерење унутрашњег отпора оловних батерија 7.000
4 Испитни сто за електро радионицу 20.000
5 Уређај за означавање опреме са пратећим прибором 580 1.200
6 Машиница за гравирање натписних плочица 5.000
7 Преносни пуњач до 55V, 40 A 2.500

8 Инверторски клима уређаји за релејну просторију са уградњом 
- 2 комада 6.000

9 Одводници пренапона 35 KV напонског нивоа - 9 комада 18.000
10 Набавка информационо телекомуникационе опреме 40.318 38.000
11 Пуњач Ansmann energy XC 3000 1.080 1.000
12 Набавка акумулаторских батерија - 4 комада 95.430 96.000

Резервни дијелови-машинска служба 29.800 30.000

1
Пумпа за водно гашење са електро мотором: снага мотора 11 
kW (хоризонтална изведба) притисак H=155-100 m; проток Q= 
160-300 l/min - 2 комада

29.800 30.000

Машинска служба - основна средства 10.485 23.300

1 Машина за обраду и третирање уља капацитета 6000 l/h за 
обраду уља и 12000 l/h за претакање уља 

0

2 Дозер пумпа за хлоринатор питке воде - 4 ком. 6.000 6.000

3 Пумпа са управљањем за централно гријање у Управној 
згради 1.800

Ред. 
бр. ОСНОВНО СРЕДСТВО Реализовано за 

период I-XII 
Ребаланс плана 

за 2014. год. 
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4 Вентил трокраки са електроником за централно гријање у 
Управној згради 1.000

5 Летве за мјерење нивоа воде - 40 метара 10.000
6 Рачунар HP P3500M/i53470 - 3 комада 4.485 4.500

Грађевинска служба и служба оскултација 47.628 168.100

1 Набавка моторног чамца за потребе службе оскултација 0

2 Набавка радног трактора са грном, посипачицом, чистилицом 
и бочном косачицом (за траву и шибље) 100.000

3 Моторна тестера са телескопским штапом за окресивање 
грања (са пратећим прикључцима) - 2 комада 2.000

4 Ударна бушилица (Hilti) са пратећом опремом 1.600

5 Инструмент за мјерење клинометара 15.000

6 Изолационе мердевине „Zarges“ Z600 41256 1.690 1.700

7 Сладишни ормар са клизним вратима, ладицама и полицама у 
VF просторији 1.960 2.000

8 Преносна пумпа за воду са мотором на унутрашње 
сагоријевање (за притиске до 5 bara) - 2 комада 1.400

9 Замјена столица у уклопници - 5 комада 2.460 2.500

10 Набавка клуб гарнитуре 2.200 2.000

11 Набавка столица за синдикалну просторију - 8 комада 400

12 Набавка столица за канцеларије у Управи - 20 комада 3.200

13 Водомјерна летва - 5 метара 1.340 1.300

14 Израда и монтажа рекламног обиљежја на крову објекта 
електране (12500x1600mm) 21.528 18.500

15 Израда тотема (1660x6000mmx2 strane) 16.450 16.500

Служба за квалитет и екологију 15.530 26.000

1 Набавка и уградња сталажа за архивску просторију за потребе 
директора (INOX-STAKLO) - 3 комада 9.000

2
Професионални дигитални SLR фотоапарат врхунских 
карактеристика за потребе стварања фото архивенеопходне за 
издавање интерног часописа Мјешовитог холдинга ЕРС 1.000

3 Биолошки пречистач за компензациони базен 15.530 16.000
Сектор за инвестиције и развој 0 11.000
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1 Софтвер Norma Base Plus Radimpex за израду предмјера и 
предрачуна радова 3.000

2 Autocad софтвер укључујући и обуку 8.000
Правна служба 9.696 69.500

1 Копир апарат мрежни 7.000
2 Набавка и уградња клима уређаја - 17 комада 9.696 12.000
3 Набавка диктафона 500

4 Набавка електронског система за евиденцију радног времена  - 
4х 50.000

Информатичка служба 2.680 32.200

1 Набавка рачунарске опреме 25.000
2 Фискални штампач 1.936 2.000
3 Доградња видео надзора у Управној згради 3.500

4 Опрема за конференцијску салу у Управи (пројектор, зидно 
платно, носач пројектора, каблови, каналице) 1.000

5 Набавка Halkom система за електронско банкарство 744 700

Канцеларијска опрема - електрана 0 900

1 Машина за уништавање застарјеле и неважеће техничке 
документације - 2 комада 500

2 Метални ормар за архиву кључева електране 400

Служба возног парка 540.077 693.000

1 Набавка комбија (минибус) 108.000
2 Набавка путничког аутомобила 45.000

3 Набавка аутобуса (пренос инв.из 2013. год.) 449.865 450.000

4 Набавка путничког возила-комби (пренос инв.из 2013. год.) 90.212 90.000

Основна средства за потребе службе РДИ 5.815 5.800

1 Ваљак за пеглање LKPRO-85 3.596 3.600

2 Машина за прање и сушење веша WD 95140 1.672 1.700

3 Усисивач MC2152 547 500

Остала неспецифицирана опрема 11.801 20.000

УКУПНО 860.312 1.361.500
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Ред
бр. Опис

Остварено         
I - XII  2014.

Ребаланс 
Планa за          

I - XII  2014.
Остварено         
I - XII  2013.

Индех            
3/4

Индех         
3/5

1 2 3 4 3 6 7

A. ПРИХОДИ 20.217.603 19.685.000 16.958.937 102,7 119,2

1. Пословни приходи 19.488.147 19.227.000 16.200.163 101,4 120,3

2. Финансијски приходи 543.741 148.000 623.617 367,4 87,2

3. Остали приходи 185.715 310.000 135.157 59,9 137,4

Б. РАСХОДИ 15.909.930 16.342.000 15.434.808 97,4 103,1

1. Пословни расходи 15.494.790 16.087.000 14.590.235 96,3 106,2

2. Финансијски расходи 348.395 61.000 121.478 571,1 286,8

3. Остали расходи 66.745 194.000 723.095 34,4 9,2

4.
Расходи од усклађивања 
вриједности имовине 0

5.

Расх. по основ.промјен рач. 
политика и исправ. грешака 
ранијих година      0

 В.  ДОБИТАК                      
( ГУБИТАК) ПРИЈЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА 4.307.673 3.343.000 1.524.129 128,9 282,6

Г. Одложени порески 
расходи периода 403.337 334.844 120,5

Д.  НЕТО ДОБИТАК 
(ГУБИТАК)  ПЕРИОДА         3.904.336 3.343.000 1.189.285 116,8 328,3

у КМ

IV  ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ
1. ИЗВЈЕШТАЈ О УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ У ПЕРИОДУ (БИЛАНС УСПЈЕХА)

                      СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА         
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у КМ

2 3 2 5 6

19.488.147 19.227.000 16.200.163 101,4 120,3

19.378.222 19.118.000 16.054.459 101,4 120,7

19.378.222 19.118.000 16.054.459 101,4 120,7

109.925 109.000 145.704 100,8 75,4

543.741 310.000 623.617 175,4 87,2

543.741 310.000 593.896 175,4 91,6

29.721 0,0

185.715 148.000 135.157 125,5 137,4

1.568 1.000 2.392 156,8 65,6

184.147 147.000 120.865
125,3 119,2

20.217.603 19.685.000 16.958.937 102,7 119,2

20.217.603 19.685.000 16.958.937 102,7 119,2

20.217.603 19.685.000 16.958.937 102,7 119,2

Индекс 

2/3

Индекс 

2/4

Ребаланс 

плана за   

2014.

Остваренп  у 

2013.          

I  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
1. Прихпди пд прпдаје рпбе

а) ппвезаним правним лицима
б) на дпмаћем тржишту

4. Ппвећаое вриједнпсти залиха учинака

Структура укупних прихода
Остваренп  у 

2014.          
Опис

11.900

1

1. Фин. прих. oд ппвезаних правних лица

ц) на инп тржишту
2. Прихпди пд прпдаје учинака

7. Смаоеое вриједнпсти инвестиципних некретнина и 

биплпшких средстава кпја се не ампртизују

8. Наплаћена птписана пптраживаоа

6. Дпбици пп пс. прпд. материјала

1. Дпбици пп пс. прпдаје нематеријалних улагаоа, 

некретнина, ппстрпјеоа и ппреме

4. Дпб. пп пс. прпд. средс. пбустављенпг ппслпваоа

6. Остали финансијски прихпди

III  ОСТАЛИ  ПРИХОДИ

3. Ппзитивне курсне разлике

6. Ппвећаое вриједнпсти инвест. некретнина и 

биплпшких средстава кпја се не ампртизују

8. Остали ппслпвни прихпди

II  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

5. Дпб. пп пс. прпд. учешћа у капиталу и дугпр. ХОВ

3. Дпбици пп пс. прпдаје биплпшких средстава
2. Дпбици пп пс. прпдаје инвест. некретнина

5. Прих. пд учешћа у дпбитку заједничких улагаоа

7. Вишкпви, изузимајући вишкпве залиха учинака

10. Прихпди пд смаоеоа пбавеза, укидаоа 

неискпришћених дугпр. резервисаоа и пстали 

неппменути прихпди

а) ппвезаним правним лицима
б) на дпмаћем тржишту

ц) на инп тржишту
3. Прихпди пд активираоа или пптрпшое рпбе и 

4. Прихпди пд ефеката валутне клаузуле

5. Смаоеое вриједнпсти залиха учинака

9. Прихпди пп пс. угпвпрене заштите пд ризика, кпји не 

испуоавају услпве да се искажу у пквиру 

ревалпризаципних резерви

2. Прихпди  пд камата

5. Прихпди пд усклађиваоа вриј.дугпр. фин. пласмана и 

фин. средс. распплпживих за прпдају

1. Прих. пд усклађиваоа вриј. немат. улагаоа

IV  УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)

3. Прихпди пд усклађиваоа вриј.инвестиципних 

некретнина за кпје се пбрачунава ампртизација

2. Прихпди пд усклађиваоа вриједнпсти некретнина, 

ппстрпјеоа и ппреме

V  Прихпди пд усклађиваоа. вријед. импвине

4. Прихпди пд усклађиваоа вриј.биплпшких средстава 

за кпје се пбрачунава ампртизација

КОНСОЛИДОВАНИ ПРИХОДИ

6. Прих. пд усклађ. вриј. залиха материјала и рпбе

8. Прих. пд усклађ. вриј. капитала

УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)

Изнпс за кпнсплидацију

9. Прих. пд усклађ. вриј. пстале импвине

7. Прих. пд усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана

VI  ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 

РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА 

ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
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2 3 2 5 6

15.494.790 16.087.000 14.590.235 96,3 106,2

622.811 603.000 621.963 103,3 100,1

3.537.820 3.990.000 3.496.271 88,7 101,2
1.119.491 791.000 1.031.599 141,5 108,5

736.808 905.000 624.029 81,4 118,1
5.626.612 5.860.000 6.364.141 96,0 88,4
5.296.887 5.340.000 5.257.955 99,2 100,7

329.725 520.000 1.106.186 63,4 29,8

2.797.747 2.745.000 1.668.384 101,9 167,7
131.920 102.000 129,3
348.395 194.000 121.478 179,6 286,8

37.479
260.656 180.000 121.140 144,8 215,2

49.806 14.000 338 355,8 14.735,5

454

66.745 61.000 723.095 109,4 9,2

120 170

4.620

280 94.295 0,3

15.909.930 16.342.000 15.434.808 97,4 103,1

15.909.930 16.342.000 15.434.808 97,4 103,1

15.909.930 16.342.000 15.434.808 97,4 103,1

Индекс 
2/4

у КМСтруктура укупних расхода 

1

Опис
Остваренп  у 

2014.          

Ребаланс 

плана за   

2013.

Остваренп  

у 2013.          

Индекс 

2/3

5. Трпш. ампртизације и резервисаоа (а+б)

102,9
    и псталих личних расхпдa (а+б)

4.657.311 4.527.8704.781.000 97,4

I  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1. Набавна вриј. прпдате рпбе
2. Трпшкпви материјала
3. Трпш.зарада, накнада зарада

а) Трпш. брутп зарада и брутп накн. зарада

6. Нематеријални трпшкпви

б) Остали лични расхпди

б) Трпшкпви резервисаоа
а) Трпшкпви ампртизације

4. Трпшкпви прпизвпд. услуга

10,6

783.848 117,684,5

624.010
2. Губ. пп пс. прпд. и расх. инвест. некретнина

5. Остали финансијски расхпди

7. Трпшкпви ппреза
   (без ппреза и дппринпса)

4. Расх. пп пснпву валутне клаузуле

8. Трпшкпви дппринпса

1. Фин. расх. пп пс. пднпса ппв. пр. лица
2. Расхпди камата
3. Негативне курсне разлике

IV Расхпди (I+II+III)

4. Губ. пп пс. прпд. сред. пбустављенпг ппслпваоа

II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

61.000

1.091.000

66.345

921.581

III  ОСТАЛИ РАСХОДИ

1. Губици пп пс. прпдаје и расхпдпваоа немат.улагаоа, 

некретнина, ппстрпјеоа и ппреме

3. Губ. пп пс. прпд. и расх. биплпш. средс.

Изнпс за кпнсплидацију

V Расх. пд усклађиваоа вриј. импвине

1. Обезврјеђеое немат. улагаоа
2. Обезв. некрет., ппстрпјеоа и ппреме

5. Губ. пп пс. прпд. учешћа у капиталу и дугпр. ХОВ 
6. Губ. пп пс. прпд. материјала
7. Маокпви, изузимајући маок. залиха учинака
8. Расх. пп пс. заштите пд ризика
9. Расхпди пп пс. исправ. вриј. и птписа пптр.
10.  Расхпди пп пснпву расхпдпваоа залиха материјала 

и рпбе и пстали расхпди

5. Обезврјеђеое дугпрпчних фин. пласмана и фин. 

средстава распплпживих за прпдају

3. Обезврјеђеое инвестиципних некретнина за кпје се 

пбрачунава ампртизација
4. Обезврјеђеое биплпшких средстава за кпје се 

пбрачунава ампртизација

КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ

6. Обезв. залиха материјала и рпбе
7. Обезв. кратк. фин. пласмана
8. Обезв. пстале импвине

VI  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 

РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  И ИСПРАВКЕ 

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)
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                Анализа Извјешатаја о укупном резултату ( Биланса успјеха)

 - приходи од закупнина у износу  84.000 КМ или 0,42 %,
 - остали пословни приходи у износу  25.925 КМ или 0,13%.

 - приходи од смањења обавеза укидањем неискориштених дугорочних резервисања од 
184.147 КМ или 0,91 %.

 - приходи од продаје електричне енергије у износу од  19.378.222 КМ или 95,85 %,

 - приходи од наплаћених отписаних потраживања од 1.568 КМ или 0,01%.
 - приходи од камата у износу од 543.741 КМ или 2,69%.

Предузеће је у 2014. години остварило добитак прије опорезивања у износу од 4.307.673 КМ
односно нето добитак текуће године у износу од 3.904.336 КМ.

Обрачун продате електричне енергије врши комерцијална служба на основу података које
доставља Матично предузеће, а на бази Уговора о међусобним економским односима у МХ
ЕРС закљученим 26.01.2010. године.

У структури укупних прихода учествују следећи приходи:  

Укупан приход у извјештајном периоду је остварен у износу 20.217.603 КМ, што је за 2,7%
више од ребалансом планираног, односно за 19,2 % више од прихода оствареног у 2013.
години.

прихпди пд прпдаје 
електричне енергије

95.85%

прихпди пд закупнина
0.42%

пстали ппслпвни 
прихпди

0.13%

прихпди пд камата
2.69%

прихпди пд 
наплаћених 
птписаних 

пптраживаоа
0.01%

прихпди пд смаоеоа 
пбавеза укидаоем 

неискприштених 
дугпрпчних 

резервисаоа
0.91%
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 - нематеријални трошкови у износу од 921.581 КМ или 5,79%
 - финансијски расходи 348.395 КМ или 2,19%
 - остали расходи у износу од 66.745 КМ или 0,43%

 - трошкови материјала у износу 622.811  КМ или 3,91%
 - трошкови производних услуга 736.808 КМ или 4,63%

 - трошкови пореза и доприноса у износу 2.929.667 КМ  или 18,42%

У структури укупних расхода учeствују следећи расходи:

 - резервисања у износу од 329.725 или 2,07%

Укупни расходи остварени су у износу од 15.909.930 КМ и за 2,6 % су мањи од ребаланса
планираних и за 3,1% већи од расхода остварених у 2013. години.

 - амортизација у износу 5.296.887 КМ или 33,29%

 -  трошкови зарада, накнада зарадаи остали лични расходи у износу 4.657.311 КМ          или 
29,27% 

ампртизација
33.29%

резервисаоа
2.07%

трпшкпви 
зарада, накнада 
зарадаи пстали 
лични расхпди

29.27%

трпшкпви ппреза 
и дппринпса

18.41%

трпшкпви материјала
3.91%

трпшкпви 
прпизвпдних услуга

4.63%

нематеријални 
трпшкпви

5.79%

финансијски 
расхпди 

2.19%

пстали расхпди
0.42%
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У 2014. години укупно исплаћена средстава за бруто зараде и бруто накнаде зарада износи
3.537.820 КМ, а за остала лична примања је исплаћено 1.119.491 КМ.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода

Исплаћене зараде

Укупно остварени трошкови  бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у 2014. 
години износе 4.657.311 КМ и у односу на остварене трошкове у 2013. години већи су за 
129.441 KM односно за 2,9 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

У структури укупних расхода трошкови зарада, накнада и осталих личних примања участвују
са 29,3%.

Исплаћена је накнада за годишњи одмор у износу  1.088 КМ по раднику.

Обрачунат је и исплаћен топли оброк у висини 140 КМ.

Просјечна нето зарада израчуната на основу просјечног броја радника на бази стања крајем
мјесеца износи 1.299 КМ.

Цијена рада у 2014.години износила је 140 КМ. 

Исплаћена је зимница у износу од 420 КМ по раднику.

Исплаћен је огрев у  износу од 420 КМ по раднику.
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у КМ

СРЕДСТВА
На дан                     

31.12.2014.
На дан                     

31.12.2013.
Индех                      

2/3
1 2 2 4

А.СТАЛНА ИМОВИНА 244.089.885 232.015.331 105,2
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 7.059.905 6.207.319 113,7
1.Улагање у развој 17.684 8.087 218,7
2.Концес.патенти и лиценце и ост. права 179.164 21.326 840,1
3.Goodwill 0
4.Остала нематеријална улагања 6.105.020 5.169.476 118,1
5.Аванси и немат. улагања у припреми 758.037 1.008.430 75,2

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 
ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 230.164.821 225.801.720 101,9
1.Земљиште
2.Грађевински објекти 156.339.183 156.943.710 99,6
3.Постројења и опрема 50.974.127 51.705.152 98,6
4.Инвестиционе некретнине 2.438.509 2.438.509 100,0
5.Аванси и некретнине, постројења,опрема и 
инвестиционе некретнине у припреми 20.413.002 14.714.349 138,7
6.Улагање на туђим некретнинама, постројењима 
и опреми
III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА 
КУЛТУРЕ 1.341 2.682 50,0
1.Шуме 
2.Вишегодишњи засади 1.341 2.682 50,0
3.Основно стадо
4.Средства културе
5.Аванси и биолошка средства и средсва културе 
у припреми

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 4.682.048 3.610 129.696,6

1.Учешће у капиталу зависних правних лица
2.Учешће у капиталу других правних лица

3.Дугорочни кредити повезаним правним лицима
4.Дугорочни кредити у земљи 3.610 0,0
5.Дугорочни кредити у иностранству

6.Финансијска средства расположива за продају
7.Финансијска средства која се држе до рока 
доспјећа 3.752.048
8. Остали дугорочни финансијски пласмани 930.000

V.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 2.181.770

         2. ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ (БИЛАНС  СТАЊА) 

АКТИВА  (нето вриједност)
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Б.ТЕКУЋА ИМОВИНА 26.082.278 30.534.901 85,4
I. ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА 
ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМЈЕЊЕНА 
ПРОДАЈИ 924.530 1.086.571 85,1
1.Залихе материјала 913.255 924.722 98,8
2.Залихе недовршене производње, 
полупроизвода и недовршених услуга
3.Залихе готових производа
4.Залихе робе 
5.Стална средства обустављеног пословања 
намијењена продаји
6.Дати аванси 11.275 161.849 7,0

II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА,ПЛАСМАНИ 
И ГОТОВИНА 25.157.748 29.448.330 85,4
1.Краткорочна потраживања 15.159.053 11.219.342 135,1
а) купци - повезана правна лица 14.911.852 10.656.156 139,9
б) купци у земљи 16.380 0,0
б) купци у иностранству 50
в) потраживања из специфич.послова
г) друга краткорочна потраживања 247.201 546.756 45,2
2. Краткорочни финансијски пласмани 8.274.433 14.076.061 58,8
а) краткорочни кредити  повез. прав.лица
б) краткорочни кредити у земљи
в)краткорочни кредити у инострнству
г)дио дугорочних финансијских пласмана који 
доспјева за наплату у периоду до годину дана 1.254.433 6.061 20.696,8

д) финансијска средства по фер вриједности кроз 
биланс успјеха намијењена трговању
ђ) финансијска средства означена по фер 
вриједности кроз биланс успјеха 
е) Откупљене сопствене акције и откупљени 
сопствени удјели намијењени продаји или 
поништавању
ж) остали краткорочни пласмани 7.020.000 14.070.000 49,9
3. Готовински еквиваленти и готовина 1.706.428 4.118.273 41,4

а) Готовински еквиваленти-хартије од вриједности
б) Готовина 1.706.428 4.118.273 41,4
4. Порез на додату вриједност
5.Активна временска разграничења 17.834 34.654 51,5

III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
Г.ПОСЛОВНА АКТИВА 270.172.163 262.550.232 102,9
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 18.950.972 18.992.615 99,8

Ђ. УКУПНА АКТИВА 289.123.135 281.542.847 102,7 36
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у КМ

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
На дан                 

31.12.2014.
На дан                 

31.12.2013.
Индех              

2/3
1 2 2 4

А. КАПИТАЛ 246.340.410 244.402.129 100,8
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ 102.354.487 102.354.487 100,0
1. Акцијски капитал 102.354.487 102.354.487 100,0
2. Удјели друштва са ограниченом одговорн.
3. Задружни удјели
4. Улози
5. Државни капитал
6. Остали основни капитал
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА
IV РЕЗЕРВЕ 52.475.651 52.380.508 100,2
1. Законске резерве 4.108.209 4.048.745 101,5

2. Статутарне резерве 48.367.442 48.331.763 100,1
V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 71.768.635 74.160.103 96,8
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ
VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ 
VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 19.741.637 15.507.031 127,3
1. Нераспоређени добитак ранијих година 15.837.301 14.317.746 110,6
2. Нераспоређени добитак текуће године 3.904.336 1.189.285 328,3

3. Нераспоређени вишак прихода над расходима
4. Нето приход од самосталне дјелатности

IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА
1. Губици ранијих година

2. Губитак текуће године

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 3.821.416 3.075.501 124,3
1. Резервисања за трошкове у гарантном року
2. Резервисања за трошкове обнављања   
природних богатстава

3. Резервисања за задржане кауције и депозите
4. Резервисања за трошкове реструктурирања
5. Резервисања за накнаде и бенефиције 
запослених 450.853 458.476 98,3

6. Остала дугорочна резервисања 3.370.563 2.617.025 128,8

 ПАСИВА (нето вриједност)
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В. ОБАВЕЗЕ 20.010.337 15.072.602 132,8
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 15.965.551 13.213.474 120,8
1. Обав. које се могу конвертовати у капитал
2. Обавезе према повезаним правним лицима
3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама 
од вриједности
4. Дугорочни кредити 10.025.689 10.276.043 97,6
5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу
6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз 
биланс успјеха
7. Одложене пореске обавезе 5.939.862 2.937.431 202,2
8. Остале дугорочне обавезе

II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 4.044.786 1.859.128 217,6
1. Краткорочне финансијске обавезе 250.720 201.544 124,4

а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим 
краткорочним хартијама од вриједности

б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за 
плаћање доспијева у периоду до годину дана

250.720 201.544 124,4
в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз 
биланс успјеха
г) Остале краткорочне финансијске обавезе

2. Обавезе из пословања 498.016 347.884 143,2
а) Примљени аванси, депозити и кауције
б) Добављачи-повезана правна лица 8.914 14.029 63,5
в) Остали добављачи 489.102 333.855 146,5
г) Остале обавезе из пословања

3. Обавезе из специфичних послова 1.135.304 524.297 216,5

4. Обавезе за зараде и накнаде зарада 301.595 313.954 96,1
5. Друге обавезе 127.871 103.967 123,0
6. Порез на додату вриједност 616.986 120.360 512,6
7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 
дажбине 352.027 28.232 1.246,9

8. Обавезе за порез на добитак

9. Пасивна временска разграничења 762.267 218.890 348,2

10. Одложене пореске обавезе

Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА 270.172.163 262.550.232 102,9

Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 18.950.972 18.992.615 99,8

Ђ. УКУПНА ПАСИВА 289.123.135 281.542.847 102,7
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у КМ %
1. Нематеријална улагања 7.059.905 2,61%

2.
Некретнине, постројења, опрема и 
инвест.некретнине 230.164.821 85,19%

3. Биолошка средства и средства културе 1.341 0,001%
4. Дугорочни финансијски пласмани 4.682.048 1,730%
5. Одложена пореска средства 2.181.770 0,810%

6.
Залихе, стална средства и средства обустављеног
пословања намјењена продаји 924.530 0,34%

6. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина 25.157.748 9,31%

 Анализа Извјештаја о финансијском положају (Биланса стања) 

Структура пословне активе

Биланс стања представља основу за сагледавање финансијског положаја
предузећа.

У структури пословне активе (270.172.163 КМ) највише учешћа имају некретнине,
постројења, опрема и инвестиционе некретнине у износу од 230.164.821 КМ
односно 85,2 %.

Биланс стања омогућава увид у усклађеност средстава и извора средстава и
цијелокупан биланс имовинске ситуације. 

ЗП "ХЕ на Врбасу" а.д. на дан 31.12.2014. године располаже средствима односно
пословном активом у износу од 270.172.163 КМ колико износе и извори средстава
односно пословна пасива.

Са ванбилансним позицијама, укупна актива ( пасива ) износи 289.123.135 КМ.
На ванбилансној позицији налази се 18.950.972 КМ, а то се односи на
ненаплаћена потраживања од МХ ЕРС-а за електричну енергију из ранијег
периода у износу од 18.885.772 КМ и друга потраживања у износу од 65.200 КМ.

Структура пословне активе је следећа:

Нематеријална 
улагаоа

2.61%

Некретнине, ппстр
пјеоа, ппрема и 

инвест.некретнине 
85.19%

Биплпшка 
средства и 

средства културе
0.000%

Дугпрпчни 
финансијски 

пласмани
1.733%

Одлпжена ппреска 
средства

0.81%

Залихе, стална 
средства и 
средства 

пбустављенпг 
ппслпваоа 
намјеоена 

прпдаји
0.34%

Краткпрпчна 
пптраживаоа, пла
смани и гптпвина

9.31%
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У структури некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина 
учествују следеће ставке: 

б) Некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине послије
извршеног отписа од 35,4% (126.292.966 КМ) имају вриједност од  230.164.821 КМ.

У пословној активи стална имовина учествује са 90,35%.

 - грађевински објекти са 67,9% у износу од 156.339.183 КМ,

Стална имовина износи 244.089.885 КМ и повећана је у односу на исказану на дан
31.12.2013. године (232.015.331 КМ)  за 5,2% .

 - постројења и опрема са 22,1% у износу од 50.974.127  КМ,

ц) Биолошка средства и средства културе у структури сталне имовине учествују са 
0,0001 % у износу од 1.341 КМ.

Стална имовина

 - инвестиционе некретнине са 1,1% у износу од 2.438.509 КМ,

У следећим  табелама дат је преглед структуре и степена отписаности сталне 
имовине и преглед обртне имовине - нето.

д) Дугорочни финансијски пласмани у износу од 4.682.048 КМ учествују са 1,9% .

У структури сталне имовине, некретнине, постројења, опрема и инвестиционе 
некретнине учествују са 94,3%. 

а) Нематеријална улагања имају вриједност 7.059.905 КМ и у сталној имовини 
учествују са 2,9%

- аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у
припреми са 8,9% у износу од 20.413.002 КМ.
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у КМ

Рб. Опис
Остварено 
31.12.2014.

% учешћа у стал. 
имов. 

1. Нематеријална улагања и права –књиг. вриједност 7.059.905 2,918
 - набавна вриједност 7.377.259
 - исправка вриједности 317.354
 - садашња вриједност 7.059.905
% отписаност 4,30

2. Некрет., постројења,опрема и инвест. некретнине 230.164.821 95,146
 - набавна вриједност 356.457.787
 - исправка вриједности 126.292.966
 - садашња вриједност 230.164.821
% отписаност 35,43

2.1. грађевински објекти 156.943.710 64,88
 - набавна вриједност 219.819.841
 - исправка вриједности 63.480.658
 - садашња вриједност 156.339.183
% отписаност 28,88

2.2. постројења и опрема 50.974.127 21,07
 - набавна вриједност 113.786.435
 - исправка вриједности 62.812.308
 - садашња вриједност 50.974.127
% отписаност 55,20

2.3. инвестицоне некретнине 2.438.509 1,01
 - набавна вриједност 2.438.509
 - исправка вриједности
 - садашња вриједност 2.438.509
% отписаност 0,00
2.4. аванси и некретнине, постројења, опрема и 
инвестиционе некретнине у припреми 20.413.002 8,44
 - набавна вриједност 20.413.002
 - исправка вриједности
 - садашња вриједност 20.413.002
% отписаност

3. Биолошка средства и средства културе 1.341 0,001
 - набавна вриједност 13.412
 - исправка вриједности 12.071
 - садашња вриједност 1.341
% отписаност 90,00

4. Дугорочни финансијски пласмани 4.682.048 1,935
 - набавна вриједност 4.682.500
 - исправка вриједности 452
 - садашња вриједност 4.682.048
% отписаност 0,001

Стална имовина ( 1+2+3+4) 241.908.115 100,00
 - набавна вриједност 370.712.728
 - исправка вриједности 126.622.843
 - садашња вриједност 244.089.885
% отписаност 34,16

Структура и степен отписаности сталне имовине                            
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у КМ

Рб. Опис
Остварено 
31.12.2014.

% учешћа у 
обртној имов. 

1 2 3 4

26.082.278 100,00

1.
Залихе, стална средства и сред.
обустављеног пословања нам. продаји 924.530 3,54
1.1.Залихе материјала 913.255 3,50

 - набавна вриједност 1.279.873
 - исправка вриједности 366.618
 - садашња вриједност 913.255

1.2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и 
недовршених услуга 0
1.3. Залихе готових производа 0
1.4. Залихе робе 0
1.5. Стална средства и средства обустављеног 
пословања намијењена продаји 0
1.6. Дати аванси 11.275 0,04

 - набавна вриједност 49.969
 - исправка вриједности 38.694
 - садашња вриједност 11.275

2. Кратк. потраживања, пласмани и готовина 25.157.748 96,46
2.1.  краткорочна потраживања 15.159.053 58,12
2.1.а купци- повезана правна лица 14.911.852 57,17
2.1.б. купци у земљи 0 0,00
        - бруто вриједност 21.806
        - исправка вриједности из ран. год. 21.806
        - нето вриједност 0

    2.1.в. купци у иностранству 0 0,0000
        - бруто вриједност 0
        - исправка вриједности из ран. год.
        - нето вриједност 0
2.1.г. потраживања из специф. послова 0
2.1.д. друга краткорочна потраживања 247.201 0,95
        - бруто вриједност 247.201
        - исправка вриједности 0
        - нето вриједност 247.201

   2.2. Краткор.финан.пласмани 8.274.433 31,72
2.2.а. краткорочни кредити у земљи 0
2.2.б. дио дуг. фин. плас. који дос. за нап. у пер. до    
год. дана 1.254.433 4,81
2.2.в остали краткорочни пласмани 7.020.000 26,91
2.3. готов.еквив. и готовина 1.706.428 6,54
2.4. порез на додату вриједност 0 0,00
2.5. Активна временска разграничења 17.834 0,07

У структури обртне имовине краткорочна потраживања, пласмани и готовина
учествују са 96,46%. Залихе, стална средства и средства обустављеног
пословања намијењена продаји учествују са 3,54%.

Обртна имовина износи 26.082.278 КМ и у структури пословне активе учествује са
9,65%. 

Обртна имовина-нето

Обртна имовина
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КМ %
102.354.487 37,88%

52.475.651 19,42%
71.768.635 26,56%
19.741.637 7,31%

3.821.416 1,41%
20.010.337 7,41%

Капитал

 - одложене пореске обавезе у износу од 5.939.862 КМ или 37,2%.

Укупна вриједност капитала на дан 31.12.2014. године износи 246.340.410 КМ и већа је од 
вриједности капитала на дан 31.12.2013. године за 1.938.281 КМ односно 0,8%.

Обавезе

 - дугорочни кредити износе 10.025.689 КМ или 62,8% и

Структура укупне пасиве 

На дан 31.12.2014. године пословна пасива износи 270.172.163 КМ и за 2,9% је већа од
пословне пасиве исказане 31.12.2013. године.
Структура пословне пасиве је следећа:

Основни капитал

Обавезе

Структура дугорочних обавеза је следећа:

На дан 31.12.2014. године укупне обавезе износе 20.010.337 КМ, од тога дугорочне обавезе
износе 15.965.551 КМ или 79,8 %, а краткорачне обавезе 4.044.786 КМ или 20,2%. 

Резерве (законске и статутарне)
Ревалоризационе резерве
Нераспоређени добитак 
Дугорочна резервисања

Основни капитал
37.88%

Резерве (законске и 
статутарне)

19.42%

Ревалоризационе 
резерве
26.56%

Нераспоређени 
добитак 

7.31%

Дугорочна 
резервисања

1.41%

Обавезе
7.41%
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Ред. бр. Износ
1. 244.089.885
2. 924.530
3. 245.014.415
4. 246.340.410
5. 3.821.416
6. 15.965.551
7. 266.127.377

0,92
9. 21.112.962

обртна средства ( без АВР ) 26.064.444
краткорочне обавезе ( без ПВР ) 3.282.519

30.500.247

1.640.238

Структура краткорочних обавеза:

 - обавезе за зараде и накнаде зарада  301.595 КМ или 7,5%

 - дио дугорочних финансијских обавеза  које за плаћање доспијевају у периоду до годину дана  
250.720 КМ или 6,2%

  - порез на додату вриједност 616.986 КМ или 15,3%.

 - друге обавезе 127.871 КМ или 3,1%

Стална имовина

Финансијска стабилност

 - пасивна временска разграничења 762.267 КМ или 18,8%

 - обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 352.027 КМ или 8,7%

 - обавеза према добављачима 498.016 КМ или 12,3%

 - обавезе из специфичних послова 1.135.304 КМ или 28,1%

Капитал умањен за губитак
Дугорочна временска имовина (1+2)

Дугорочне обавезе
Дугорочна резервисања

Слободан капитал (7-3)

Основни показатељи ликвидности предузећа

Коефицијент финансијске стабилности износи 0,92. Финансијска стабилност је добра.               

Упоређујући обавезе и потраживања утврђује се рацио опште ликвидности, као мјерило
могућности отплаћивања краткорочних дугова.

Позиција биланса

8. Коефицијент финансијске стабилности 3/7
Трајни дугорочни капитал (4+5+6)

Залихе

 =

краткорочне обавезе ( без ПВР )
 =

 - на дан 31.12.2013. године:

 = 7,94

 1) Показатељ опште ликвидности

 - на дан 31.12.2014. године:

На дан 31.12.2013. године свака КМ краткорочних обавеза била је покривена са
18,60 КМ обртних средстава.

Рацио опште 
ликвидности =

Рацио опште 
ликвидности =

Коефицијент опште ликвидности на дан 31.12.2014. године износи 7,94 КМ, односно предузеће
има 7,94 КМ текућих стредстава за отплату 1 КМ текућих обавеза.

 = 18,60
обртна средства ( без АВР )
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25.139.914
3.282.519

29.413.676
1.640.238

Ред. бр. 31.12.2014. 31.12.2013.
1. 26.082.278 30.534.901
2. 4.044.786 1.859.128
3. 913.255 924.722
4. 1.706.428 4.118.273
5. 6,45 16,42
6. 6,22 15,93
7. 0,42 2,22

31.12.2014. 31.12.2013.

1. 20.010.337 15.072.602
2. 246.340.410 244.402.129
3. 0,081 0,062Рацио укупног дуговања према капиталу 1/2

Задуженост

 - на дан 31.12.2013. године:

Опис

b) Капитал укључује остали капитал, резерве као и акумулирани добитак.

Показатељи задужености

a) Дуговања се односе на дугорочне кредите и остале финансијске обавезе.

Капитал

Рацио убрзане 
ликвидности =

Рацио убрзане 
ликвидности =

 2) Показатељ убрзане ликвидности

краткорочне обавезе ( без ПВР )

 - на дан 31.12.2014. године:

Коефицијент тренутне ликвидности 4/2

 = 17,93

Готовина и готовински еквивалентi

На дан 31.12.2014. године свака КМ краткорочних обавеза била је покривена са 7,66 КМ брзе
обртне имовине ( без залиха ), а на дан 31.12.2013. године са 17,93 КМ.

Текућа средства
Краткорочне обавезе
Залихе

Анализа ликвидности (краткорочне финансијске равнотеже)

Коефицијент ригирозне ликвидности (1-3)/2

 =

готовина и еквиваленти, потраживања и 
пласмани                      ( без АВР )

краткорочне обавезе ( без ПВР )

Ликвидност предузећа (способност предузећа да отплаћује краткорочне дугове) у 2014. години 
је добра, узевши у обзир да се за стандардни показатељ узима коефицијент 2.

Коефицијент опште ликвидности 1/2

 =  = 7,66

готовина и еквиваленти, потраживања и 
пласмани                      ( без АВР )
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у КМ

Текућа 
година

Претходна 
година

1 2 3
А.ТОКОВИ ГОТОВ.ИЗ ПОСЛ.АКТИВН.
I.Приливи готов.из пословних активности 19.432.603 20.444.876 95,0
1.Приливи од купаца и примљени аванси 18.730.542 20.327.641 92,1
2.Приливи од премија,субвенција,дотација и сл.
3.Остали приливи из пословних активности 702.061 117.235 598,8
II.Oдливи готовине из пословн.активности 16.540.670 11.951.266 138,4
1.Одливи по осн. исплата добављач. и дати аванси 5.923.792 3.467.751 170,8
2.Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада 
иосталих личних зарада 4.729.639 4.412.189 107,2
3.Одливи на основу плаћених камата 983 67.426 1,5
4.Одливи на основу пореза на добит
5.Остали одливи из пословних активности 5.886.256 4.003.900 147,0
III.Нeто прилив готовине из посл. актив.( I - II ) 2.891.933 8.493.610 34,0
IV.Нето одлив готов. из послов. актив. (II - I )
Б.ТОКОВИ ГОТ.ИЗ АКТИВН. ИНВЕСТИРАЊА.
I.Приливи готов. из aктивнoсти инвестирања 10.434.614 6.636.341 157,2
1.Приливи по основу кратк.финанс. пласмана 10.050.000 6.000.000 167,5
2.Приливи по основу продаје акција и удјела
3.Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења, опреме, инвестиционих 
некретнина и биолошких средстава
4.Приливи по основу камата 384.614 636.341 60,4
5.Приливи од дивиденди и учешћа у добитку
6.Приливи по основу ост. дугороч.финанс.пласмана

II.Oдливи готовине из активности инвестирања 14.456.596 12.361.028 117,0
1.Одливи по основу краткор.финансиј.пласмана 3.000.000 8.800.000 34,1
2.Одливи по основу куповине акција и удјела 5.000.000
3.Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења, опреме, инвестиционих 
некретнина и биолошких средстава 5.526.596 3.561.028 155,2

4.Одливи по основу ост. дугороч.финанс.пласмана 930.000

III.Нeто прилив готовине из актив.инвестир. ( I - II ) 0 0
IV.Нето одлив готов. из актив.инвестирања  ( II - I ) 4.021.982 5.724.687 70,3

ПОЗИЦИЈА

Износ

   3. ИЗВЈЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Индех   
2/3
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В.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ.ФИНАНСИРАЊА

I.Приливи готовине из активности финансирања 7.378 8.463 87,2
1.Приливи по основу повећања основног капитала

2.Приливи по основу дугорочних кредита 7.378 8.463 87,2
3.Приливи по основу краткорочних кредита
4.Приливи по осн. ост. дугороч. и краткороч. обавеза

II.Одливи готовине из активности финансирања 1.289.174 138.122 933,4
1.Одливи по осн. откупа сопствених акција и удјела
2.Одливи по основу дугорочних кредита

3.Одливи по основу краткорочних кредита
4.Одливи по основу финансијског лизинга

5.Одливи по основу исплаћених дивиденди 965.826 26.077 3.703,7
6.Одливи по осн. ост. дугороч. и краткороч. обавеза 323.348 112.045 288,6

III.Нето прилив готов. из активн.финансир.( I - II )

IV.Нето одлив готов. из активн. финансир. ( II - I ) 1.281.796 129.659 988,6

Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (АI+БI+ВI) 29.874.595 27.089.680 110,3

Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (АII+БII+ВII) 32.286.440 24.450.416 132,0

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( Г - Д ) 2.639.264 0,0

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( Д - Г ) 2.411.845

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУН. ПЕРИОДА 4.118.273 1.479.009 278,4

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

И.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУН. ПЕРИОДА                                      
( Ж+Ћ-Е+З-И ) 1.706.428 4.118.273 41,4
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Одливи из активности инвестирања износе 14.456.596 КМ, а односе се на одливе по основу
краткорочних финансијских пласмана у износу 3.000.000 КМ, одливе по основу куповине акција и
удјела у износу 5.000.000 КМ, куповине нематеријалних улагања, некретнине, постројења, опреме,
инвестиционих некретнина и биолошких средстава у износу 5.526.596 КМ и одливе по основу
осталих дугорочних финансијских пласмана у износу 930.000 КМ.

Разлика између прилива и одлива из пословних активности је нето прилив готовине који износи
2.891.933  КМ.

Приливи готовине из активности инвестирања износе 10.434.614 КМ, а односе се на приливе по
основу краткорочних финансијских пласмана, у износу од 10.050.000 КМ, приливе по основу
камата у износу од 384.614 КМ.

 - остали одливи из пословних активности 5.886.256 КМ

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 4.118.273 КМ, коригована нето одливима
готовине, даје готовину на крају обрачунског периода у износу од 1.706.428 КМ.

Укупни приливи готовине у току 2014. године су износили 29.874.595 КМ, док су укупни одливи
били 32.286.440 КМ.

Нето одливи готовине из активности финасирања износи 1.281.796 КМ.

Приливи готовине из активности финансирања износе 7.378 КМ, а односе се на приливе по основу
дугорочних кредита.
Одливи готовине из активности финансирања износе 1.289.174  КМ, а односе се на одливе по 
основу исплаћених дивиденди у износу 965.826 КМ и одливе по основу осталих дугорочних и 
краткорочних обавеза у износу 323.348 КМ.

Нето одлив  укупне готовине износи 2.411.845 КМ.

Нето одливи готовине из активности инвестирања износи 4.021.982 КМ.

 - одливи по основу бруто зарада и накнада зарада и остала лична примања           4.729.639 КМ

 - одливи по основу плаћених камата  983 КМ

 Анализа Извјештаја о токовима готовине

У Извјештају о токовима готовине приказани су сви токови готовине који су се одвијали у току 2014.
године.

Билансом су обухваћене пословне и инвестиционе активности као и активности финансирања.

Укупни приливи готовине из пословне активности износе 19.432.603 КМ, а односе се на приливе од
купаца у износу 18.730.542 КМ и остале приливе из пословних активности у износу од 702.061 КМ.

Укупни одливи готовине из пословне активности износе 16.540.670 КМ, а
чине их:

 - одливи по основу исплата добављачима и датих аванса 5.923.792 КМ
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                                   4.  ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА У КАПИТАЛУ  за период који се завршава 31.12.2014.год.                                                 у КМ

Ознак
а АОП

Акционарски 
капитал и 
удјели у 

друштво са 
огр.одговор.

Ревалориз.         
резерве       
(МРС 16, 
МРС 21 и 
МРС 38)

Нереализ. 
добици/губ.
по ос.фин. 
ср.распол. 
за продају 

Остале 
резерв.  

(емис. прем., 
законске и 
статутарне 
резерве, 

зашт. гот.ток. 

Акумулисани 
нераспоређ. 

добитак - 
непокр.губит. УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Стање на дан 01.01.2011. 901 102.354.487 76.987.105 52.366.909 11.355.940 243.064.441 243.064.441

2.Ефекти промј.у рач.политикама 902 0 0

3.Ефекти исправке грешака 903 0 0

4. Поново исказано стање на дан  
31.12.2011. год. (901+902+903) 904 102.354.487 76.987.105 0 52.366.909 11.355.940 243.064.441 243.064.441

5..Ефекти ревалор..мат.и нем.средстава 905 -2.827.002 2.827.002 0 0
6.Нереализовани добици/губици по основу 
финансијских средстава расположивих за 
продају 906 0 0
7.Курсне разлике настале по основу 
прерачунафинансијских извјештаја у другу 
функционалну валуту 907 0 0
8.Нето добитак/губитак периода исказан у 
билансу успј. 908 1.189.285 1.189.285 1.189.285
9.Нето добитци/губици периода признати 
директно у капиталу 909 13.599 165.401 179.000 179.000

10.Објављене дивиденде и други видови 
расподјеле добитка и покриће губитка 910 - 30.597 -30.597 -30.597
11.Емисија акцијског капитала и други 
видови повећања или смањ. осн.кап. 911 0 0

ПРОМЈЕНА У КАПИТАЛУ

Дио капитала који припада власницима матичног привредног друштва

Мањински 
интерес

УКУПНИ 
КАПИТАЛ
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Ознак
а АОП

Акционарски 
капитал и 
удјели у 

друштво са 
огр.одговор.

Ревалориз.         
резерве       
(МРС 16, 
МРС 21 и 
МРС 38)

Нереализ. 
добици/губ.
по ос.фин. 
ср.распол. 
за продају 

Остале 
резерв.  

(емис. прем., 
законске и 
статутарне 
резерве, 

зашт. гот.ток. 

Акумулисани 
нераспоређ. 

добитак - 
непокр.губит. УКУПНОПРОМЈЕНА У КАПИТАЛУ

Дио капитала који припада власницима матичног привредног друштва

Мањински 
интерес

УКУПНИ 
КАПИТАЛ

12.Стање на дан 
31.12.2012.год./01.01.2013.год 
(904+905+906+907+908+909-910+911) 912 102.354.487 74.160.103 0 52.380.508 15.507.031 244.402.129 0 244.402.129
13.Ефекти промјена у рач. политикама 913 0

14.Ефекти исправке грешака 914 0 0

15.Поново исказано стање на дан 
01.01.2013.год (912+913+914) 915 102.354.487 74.160.103 0 52.380.508 15.507.031 244.402.129 244.402.129

16.Ефекти ревалризац.мат.и нем.сред. 916 -2.391.468 -2.391.468 -2.391.468
17.Нереализовани добици/губици по основу 
финансијских средстава расположивих за 
продају 917 0 0
18.Курсне разлике настале по основу 
прерачуна финансијских извјештаја у другу 
функцијоналну валуту 918 0 0
19.Нето добитак/губитак периода исказан у 
билансу успјеха 919 3.904.336 3.904.336 3904336
20.Нето добици/губици периода признати 
директно у капиталу 920 95.143 1.519.556 1.614.699 1.614.699
21.Објављене дивиденде и други   видови 
расподјеле добитка и покрића губитка 921 -1.189.286 -1.189.286 -1.189.286
22.Емисија акцијског капитала и други 
видови повећ.или смањења осн.капит. 922 0 0

23.Стање на дан 31.12.2013. год. 
(915+916+917+918+919+920+921+922)                              923 102.354.487 71.768.635 0 52.475.651 19.741.637 246.340.410 0 246.340.410
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КВАЛИФИКАЦИОНА 
СТРУКТУРА

Стварно стање            
31.12.2014.

Ребаланс плана 
2014. Индех 2/3

1 2 3 4

Мр. 4 4 100,0

ВСС 35 47 74,5

ВС 3 4 75,0

ССС 22 22 100,0

ВК 37 37 100,0

КВ 26 26 100,0

ПК 4 4 100,0

УКУПНО 131 144 91,0

  V  ИЗВЈЕШТАЈ  О  РАДНОЈ СНАЗИ
            ( кадровска  структура на дан 31.12.2014. године )

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2014. године је износио 131
радника од чега 127 радника на неодређено вријеме и 4 радника на одређено
вријеме .

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2014. године у односу на Ребаланс
плана пословања за 2014.годину је мањи за 13 радника, а у односу на број
запослених радника на дан 31.12.2013.године овај број је мањи за 14 радника.

У структури запослених радника на дан 31.12.2014.године се налази 99 мушкараца и 
32  жене.

Просјечна нето зарада  по запосленом раднику у 2014.години је износила 1.299 КМ.
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ТУЖИЛАЦ ПРЕДМЕТ СПОРА ВРИЈЕДНОСТ 
СПОРА СТАТУС СПОРА КРАЈЊИ ИСХОД СПОРА

1 Качар Остоја Накнада штете        15.000,00 KM Одржана је главна расправа,чека 
се пресуда

Већа је вјероватноћа да 
ћемо изгубити спор

2 СУР "Тајна" Накнада штете        11.200,00 KM Чека се припремно рочиште Велика вјероватноћа да 
добијемо спор

3 Пераћ Мирослав Поништење рјешења        15.500,00 KM Уложена је апелација Већа је вјероватноћа да 
ћемо добити спор

4 Подрашчанин Бранко Накнада штете због 
плављења земљишта          4.800,00 KM Одржана је главна расправа,чека 

се пресуда
Већа је вјероватноћа да 
ћемо изгубити спор

5 Ерак Милорад Радни спор        25.000,00 KM Уважена је ревизија тужитеља , 
предмет враћен Окружном суду

Велика је вјероватноћа да 
ћемо добити спор

6 ГП "Крајина" Б. Лука

Накнада штете због 
повећања цијена 

грађевинског 
материјала

     252.000,00 KM Добили смо спор.Уложена је 
ревизија од стране тужитеља

Већа је вјероватноћа да 
ћемо добити спор

7 Општина Јајце
Плаћање дуга на име 
накнаде за потопљено 

земљиште
     720.800,00 KM Чека се припремно рочиште Већа је вјероватноћа да 

ћемо изгубити спор

8 Штампа "ПТТ" 
Сарајево Плаћање дуга             912,60 KM Чека се припремно рочиште Већа је вјероватноћа да 

ћемо изгубити спор

Укупно 1.045.212,60 KM                          

Преглед судских  спорова на дан 31.12.2014.године у којима је 

ЗП "ХЕ на Врбасу"а.д. Мркоњић Град тужена
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ТУЖЕНИ ПРЕДМЕТ 
СПОРА

ВРИЈЕДНОСТ 
СПОРА СТАТУС СПОРА КРАЈЊИ ИСХОД 

СПОРА

1 Качар Остоја Накнада штете         15.000,00 KM Чека се глвна расправа Велика вјероватноћа да 
добијемо спор

2 МБ Студенац Б. Лука Наплата дуга           1.544,20 KM Чека се припремно рочиште Велика вјероватноћа да 
добијемо спор

3 Качар Радослав Наплата дуга           1.307,02 KM Покренут је извршни поступак У току је извршни 
поступак

4 Нишић Јово Наплата дуга           1.472,32 KM Тужбени захтјев је усвојен, 
покренут  је извршни поступак

Извршни поступак мирује, 
због оптерећења пензије

5 Савић Жељко Наплата дуга           1.612,15 KM Тужбени захтјев је усвојен, у 
току  је извршни поступак

Велика вјероватноћа да 
добијемо спор

6 Comtech d.o.o. Beograd Неиспуњење 
обавезе из уговора         34.000,00 KM Чека се припремно рочиште Велика вјероватноћа да 

добијемо спор

7 Пераћ Мирослав Наплата дуга         45.000,00 KM Тужбени захтјев је усвојен, у 
току  је извршни поступак

Велика вјероватноћа да 
добијемо спор

8 СТР "Пирамида" Наплата дуга  3.500,00 КМ Тужбени захтјев је усвојен, у 
току  је извршни поступак

Велика вјероватноћа да 
добијемо спор

Укупно
103.435,69 KM                           

Преглед судских спорова на дан 31.12.2014. године у којима је  
ЗП "ХЕ на Врбасу " а.д. Мркоњић Град тужилац
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VII  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014.ГОДИНУ У 
СМИСЛУ ЧЛАНОВА 282. И 309.ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 
 
        Образложење извјештаја о пословању за 2014.годину, се односи на члан 282. 
Закона о привредним друштвима и укључује приказ и конкретизацију сегмената 
дефинисаних у поменутом члану закона. 
 
а) Сви важнији пословни догађаји након истека пословне године 
 
Након истека пословне 2014.године није било важних пословних догађаја. 
 
б) и в) Очекивани развој предузећа и активности предузећа на развоју у 
будућности 
 
       Очекивани развој акционарског друштва дефинисан је Планом инвестиција за 
период 2015. – 2017. година, с једне стране, као и дугорочним планом развоја 
енергетике РС од 2010. до 2030. године, с друге стране. 
Дугорочни планови развоја обухваћени су Владиним документима: 
      

1. Планом развоја енергетике РС 2010. – 2030.година, 
2. Стратегија развоја енергетике РС 2010. – 2030.година и 
3. Акциони план за реализацију стратегије развоја енергетике РС          

2010. – 2030.година 
 

      У наведеним документима предвиђене су и активности везане за будући развој 
предузећа „ХЕ на Врбасу“а.д. Мркоњић Град. 
      Средњорочни план развоја од 2015. до 2017.године, дефинисан је планом 
инвестиција за исти период чији финансијски обим износи 46,52 милиона КМ. 
Најзначајнији сегменти од планираних инвестиција односи се на: 

1) Инвестиције планиране за реконструкцију и модернизацију постојећих 
објеката у износу од 7,36 милиона КМ. обухватају: 

- раздвајања Т везе далековода 35 kV компензациони базен,  
- систем за управљање и аквизицију података – SKADA,  
- замјена отпорника за електрично кочење на оба генератора,  
- уградња генераторског прекидача 10,5 kV, према пројекту, на генератору 1 

и 2,  
- замјена постојећих електро-механичких заштита у далеководним пољима, 
-  реконструкција постројења 35 kV у SF6 техници,  
-  реконструкција далековода Јајце 2, 
-  ревитализација хидромеханичке опреме и затварача на компензационом 

базену 
- Реконструкција хидромеханичке опреме на улазним грађевинама бране, 
-  израда додатних далеководних поља у разводном постројењу 110 kV. 
2) Инвестиције планиране за изградњу нових објеката у износу 33,45 милиона 

КМ обухватају: 
-  изградња МХЕ "Бочац 2",  
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- Израда техничке документације 
- Пројекат изградње нових далеководних поља у постројењу 110 кV. 
3) Инвестиције планиране за израду техничке документације и остало у 

износу 5,71 милиона КМ обухватају:  
-   уређење лијеве обале у дужини око 200 м,  
-   довођење у пуну функцију приступне саобраћајнице на излазу из тунела  
     испод брзотока и 
-  основна средства. 

 
г) Подаци о стицању сопствених акција предузећа 
 
      Предузеће у 2014. години није покренуло поступак стицања сопствених акција 
друштва, у смислу чланова 218. и 219. Закона о привредним друштвима. 
 
д) Подаци о постојању пословних јединица предузећа 
 
      Предузеће тренутно нема формираних пословних јединица у смислу члана 3. 
Закона о привредним друштвима. 
 
ђ) Подаци о кориштењу финансијских инструмената, те подаци битни за 
процјену стања имовине предузећа, његових обавеза, финансијског положаја, 
добити и губитка, начину управљања финансијским ризицима и политикама, 
укључујући и политику предузимања мјера заштите од губитака 
 
       Ови подаци садржани су у финансијском дјелу Извјештаја о пословању за 
2014.годину и посебно третирани у Напоменама уз финансијске извјештаје. 
 
 
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА 
ЕТИЧКИМ КОДЕКСОМ 
 
       Скупштина акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“а.д. М.Град је на 
сједници од 24.06.2005.године,  донијела Одлуку о усвајању Етичког кодекса, од 
када се исти и примјењује, у пословању Предузећа. 
   
       Етички кодекс садржи битне смјернице које су важне за разумјевање и 
испуњавање дужности и обавеза у пословању Предузећа, а садржане су у: 
 

1. Забрани у погледу сукоба интереса 
2. Забрани у одавању пословне тајне 
3. Забрани у погледу конкуренције и 
4. Забрани у погледу кредита 

 
       Примјена етичког кодекса обавезна је за све запослене, укључујући појединце и 
заступнике које именује Предузеће за обављање одређених послова, као и за све 
чланове Управе, Одбора за ревизију и Надзорног одбора. 
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        Од почетка примјене, Предузеће није одступало од усвојених начела 
садржаних у Етичком кодексу. 
 
        Унутрашњи надзор над примјеном Етичког кодекса у раду и пословању 
Предузећа спроводи се преко Управе, Надзорног одбора и Одбора за ревизију као и 
Одјељења интерне ревизије. 
 
       Такође, Одлуком Надзорног одбора бр.55/12 од 31.05.2012. Предузеће је 
прихватило Стандарде корпоративног управљања које је прописала Комисија за 
хартије од вриједности Републике Српске и исти ће се примјењивати у раду органа 
Друштва. 
 
    

 



 

 

ЗП “ХЕ НА ВРБАСУ“А.Д. 
Мркоњић-Град 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦИЉЕВА КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
ЗА 2014. годину 

 Датум : 18.12.2014. 

 Страна: 57  

Р.Б. ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО 
% 

Релизац
ије 

ЦИЉ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД НАПОМЕНА 

 

Ознака: ОБ-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ревизија 1_а 

 

1. 3
7
. 

Остварити планирану производњу 
електричне енергије за 2013. годину од 
274.250.000 kWh. 

Одржавање максималне 
погонске спремности ради 
стопроцентног постизања циља. 

Произведено је 352.213.950 
kWh. 

128% Остварити планирану 
производњу електричне енергије 
за 2014. годину од  274.250.000  
kWh 

 

2. 3
8
. 

Остварити тржишно учешће у 
електроенергетском билансу РС у 
износу од 5,4%. 

5,4 % 
 

100% Остварити тржишно учешће у 
електроенергетском билансу РС 
у износу од 5,4%. 

3. 3
9
. 

Остварити погонску спремност од 96% 
у току 2014. године. 

Спроводити оптималне поступке 
одржавања у функцији 
обезбјеђења максималне 
погонске спремности. 

Циљ је у потпуности остварен. 100% Исти и за наредну годину  

4. 4
0
. 

Број непланских застоја у постројењу у 
2014. години треба да буде мањи од 7. 

Циљ је у потпуности остварен.  100% Исти и за наредну годину 

5. 4
1
. 

Укупни трошкови производње мањи од 
14.849.000 КМ. 

Стално праћење висине 
трошкова производње. 

 
 

 
15.910.000 КМ 

107% 

 
Укупни трошкови производње 
мањи 15.949.000 КМ 

 

6. 4
2
. 

Цијена коштања произвденог kWh 
мања од 5,41пф/kWh. 

 
4,52  пф/kWh 

84% Цијена коштања произвденог 
kWh мања од 5,41 пф/kWh 

7. 4
3
. 

Остварење укупног прихода од 
16.051.000 КМ. 

Оптимизовати све пословне 
процесе у функцији остварења 
циља. 

 
20.218.000 КМ 

126% Остварење укупног прихода од 
17.153.000  КМ. 

 

8. 4
4
. 

Остварити планирани приход од 
продаје електричне енергије у износу 
од 15.817.000. 

Одржавати максималну погонску 
спремност. 

19.378.000 КМ 123% Остварити планирани приход од 
продаје електричне енергије у 
износу од 15.744.000 КМ. 

 

9. 4
6

Остварити укупан приход по раднику у 
износу од 106.872 КМ 

Оптимизовати све пословне 
процесе у функцији остварења 
циља. 

154.000 КМ 144% Остварити укупан приход по 
раднику у износу од 122.521 КМ. 
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. 

10. 4
7
. 

Остварити планирани профит од 
1.202.000 КМ 

Оптимизовати све пословне 
процесе у функцији остварења 
циља. 

4.307.000 КМ 358% Остварити планирани профит од 
1.204.000 КМ. 

 

11. 4
8
. 

Одржати остварену просјечну нето 
плату од 1.256 КМ. 

Оптимизовати све пословне 
процесе у функцији остварења 
циља. 

1.299 КМ 103% Одржати остварену просјечну 
нето плату од 1.256 КМ. 

 

12. 4
9
. 

Потписивање уговора о концесији за 
изградњу МХЕ „Бочац 2“. 

Добијанје концесије за градњу. Уговор о концесији је потписан 
и ступио је на снагу у мају 
2014. године. 

100% Обезбејђење дозволе за 
грађење за постројење МХЕ 
„Бочац 2“. 

 

13. 5
1
. 

Инвестирати у модернизацију у 
постројење у висини од 3.060.000 КМ. 

Спровести поступке реализације 
инвестиција. 

Низ инвестиционих пројеката је 
у фази реализације.  

65% Исти до остварења.  

14. 5
5
. 

Испитивање генератора. Испостављање извјештаја са 
резултатима испитивања. 
 

Остварено у потпуности. 100% Исти и за наредни период.  

15. 5
6
. 

Испитивање генераторских заштита. 
Испостављање извјештаја са 
резултатима испитивања. 

Остварено у потпуности. 100% Исти и за наредни период.  

16.  
Испитивање енергетских 
трансформатора 

Испостављање извјештаја са 
резултатима испитивања. 

Остварено у потпуности. 100% Исти и за наредни период.  

17.  
Испитивање система побуде 
генератора 

Испостављање извјештаја са 
резултатима испитивања. 

Остварено у потпуности. 100% Циљ се брише из евиденције ОБ-
08. 

 

18.  
Поправка два хладионика регулационог 
уља 

Набавка и уградња опреме. 
Остварено у потпуности. 100% Циљ се брише из евиденције ОБ-

08. 
 

19.  Замјена SCADA система у ХЕ „Бочац“. Набака и инсталирање софтвера Реализација је у току. 15% Исти и за наредну годину  

20.  
Испитивање електронског дијела 
турбинског регулатора. 

Набавка и уградња опреме. 
Остварено у потпуности. 100% Циљ се брише из евиденције ОБ-

08. 
 

21. 5Обнова важења сертификата о Набавка услуге баждарења МИК Обављено је метролошко 100% Исти и за наредни период. Циљ је перманентне природе. 
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9
. 

баждарењу МИК опреме чије важење 
истиче током 2014. године. 

опреме потврђивање за дио опреме. У 
плану набавки за 2015. годину 
планирано је метролошко 
потврђивање за осталу 
опрему. 

 

22.  

Преглед захвата расхладне воде, 
решетки и сопјева на моткама 
затварача УГ1, УГ2 и темељног испуста 
и затварача опточног тунела 
компензационог базена. 

Извештај о прегледу. 

Није урађено у поуном обиму  50% Исти и за наредни период.  

23.  
Испитивање хидрауличних компоненти 
на хидрауличком испитном столу. 

Извјештај о испитивању 
Није урађено у поуном обиму  50% Исти и за наредни период.  

24.  
Преглед лопатица радног кола ТУ1 и 
ТУ2. 

Извештај о прегледу. 
Остварено у потпуности. 100% Циљ се брише из евиденције ОБ-

08. 
 

25. 1
. 

Резултати свих мјерења из прописаних 
мониторинга морају бити у дозвољеним 
законским границама. 

Ангажовање овлашћених 
институција, спровођење 
мониторинга, израда извјештаја 
о мониторингу и поређење 
измјерених вриједности са 
законски прописаним границама. 

-Спроведено је испитивање 
нивоа буке у животној средини  
за 2014. годину и о томе 
постоји извјештај. 
-Спроведена је анализа 
земљишта на локацији ХЕ 
„Бочац“ у току 2014. године и о 
томе је сачињен извјештај. 
-Спроведено је испитивање 
квалитета ваздуха у 2014. 
години и о томе је сачињен 
извјештај. 
-Спроведено је испитивање 
квалитета воде за 2014. годину 
и о томе је сачињен извјештај. 

100% Исти и за наредни период. -Извјештаје и записнике о спроведеним 
мјерењима потребно је у складу са 
одредбама еколошке дозволе 
прослиједити надлежном еколошком 
инспектору и ресорном министарству. 

26. 2
. 

Деминирати и уклонити минско-
експлозивна средства од бране ХЕ 
„Бочац“ до бране компензационог 
базена. 

Покренути поступак набавке и 
ангажовати овлашћену 
организацију која ће спровести 
деминирање. 

У току је реализација 
деминирања. 

65% 

Исти и за наредни период. 
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27. 3
. 

Спровођење порибљавања на локацији 
акумулације и компензационог базена 
за 2014. годину. 

Покренути поступак набавке 
услуге порибљавања. 

Порибљавање је спроведено и 
о томе је сачињен записник о 
извршеним услугама  број  од 
26.12.2014.г. 

100% Спровођење порибљавања на 
локацији акумулације и 
компензационог базена за 2015. 
годину. 

 

28. 4
. 

Одржавати постојеће стање вегетације 
на подручју ХЕ „Бочац“. 

У поступцима одржавања 
приступних путева, стаза и 
стрмина на локацији ХЕ „Бочац“ 
водити рачуна о смањењу 
претјеране косидбе и сјече 
вегетације. 

Са свим активностима које 
доприносе реализацији циља 
упознати су радници који 
проводе поступке одржавања 
који захтјевају косидбу и сјечу 
вегетације. 

100% 

Исти за наредни период. 

Циљ је перманентне природе. 

29. 5
. 

Све површине у заобаљу захвата 
акумулације препустити природној 
сукцесији биљних заједница. 

Избјегавати претјерано  сјечење 
приобалне флоре. 

Са свим активностима које 
доприносе реализацији циља 
упознати су радници који 
проводе поступке одржавања 
који захтјевају косидбу и сјечу 
вегетације. 

100% 

Исти и за наредни период. 

Циљ је перманентне природе. 

30. 9
. 

Контрола испуштања количине воде из 
акумулације и одржавање уједначеног 
нивоа акумулације. 

Нити једно прекорачење 
максималних дневних 
осцилација акумулације. 

Нису регистрована 
прекорачења максималних 
дневних осцилација 
акумулације. 

100% Исти и за наредни период. - Циљ је перманентне природе. 

31. 1
0 

Мјерити квалитет земљишта на 
локацији ХЕ „Бочац“ једанпут годишње, 
нарочито у случају акцидента. 

Покренути поступак набавке 
услуге мјерења квалитета 
земљишта. 

Спроведена је анализа 
земљишта и о томе је сачињен 
записник из 2014. године. 

100% Исти и за наредни период. -Реализација циља је прописана 
еколошком дозволом и исти је 
перманентне природе. 

32.  
Ископани материјал настао изградњом 
опточног тунела одвозити на унапријед 
припремљену депонију. 

Одвоз материјала на депонију на 
Ада-поље. 

Ископани материјал је 
депонован на локацији Ада-
поље. 

100% Циљ се брише из евиденције ОБ-
08.  

33. 1
1
. 

Пратити и мјерити квалитет воде језера 
„Бочац“ од стране овлашћене 
институције једанпут годишње. 

Прибављање услуга трећих 
лица. 

Спроведено је испитивање 
квалитета воде језера „Бочац“ 
и ријеке Врбас низводно од 
бране и о томесу  сачињени 
извјештаји током 2014. године. 

100% Исти и за наредни период. 
-Реализација циља је прописана 
еколошком дозволом и исти је 
перманентне природе. 

34. 1
2

Не прећи коту максималног успора. Стално праћење коте воде у 
акумулацији. 

100% 100% Исти и за наредни период. - Циљ је перманентне природе. 
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. 

35. 1
3
. 

Не просипати воду из акумулације. Не просути воду путем 
евакуационих органа изузев у 
случају наиласка “великих вода“. 

100% 100% Исти и за наредни период. - Циљ је перманентне природе. 

36. 1
4
. 

Свакодневно спроводити 
метеоролошка мјерења. 

Свакодневна аквизација 
метеоролошких података. 

100% 100% Исти и за наредни период. 
- Активност је прописана и у Еколошкој 
дозволи. 

37. 1
5
. 

Спроводити сеизмолошки мониторинг 
од стране овлашћене институције на 
годишњем нивоу уз обраду. 
 
 

Свакодневни мониторинг 
сеизмолошких параметара. 

100%  100% Исти и за наредни период. 

- Активност је прописана и у Еколошкој 
дозволи. 

38. 1
6
. 

Спроводити санацију свих одрона и 
клизишта. 

Редовно контролисати стање на 
приступним путевима. 

У склопу редовних активности 
рада службе за грађевинско 
одржавање, проводи се 
редовна контрола и редовно 
санирање свих одрона и 
клизишта. 

100% Исти и за наредни период. 

-Реализација циља је прописана 
еколошком дозволом и исти је 
перманентне природе. 

39. 1
7
. 

Оборинске отпадне воде одводити 
системом одводње обориских вода 
изграђеним у складу са пројектном 
документацијом за одводњу 
оборинских вода. 

Редовно одржавање сливника. 

Спроведено у потпуности. 100% Исти и за наредни период. -Реализација циља је прописана 
еколошком дозволом и исти је 
перманентне природе. 

40. 1
8
. 

Стално контролисати количине 
испуштања воде низводно од 
компензационог базена. 

Нити једно одступање од 
протицаја мањег од 17 м3/сец. 

Није било нити једног 
одступања од планираног. 

100% Исти и за наредни период. - Циљ је перманентне природе. 

41.  

Ископани материјал настао изградњом 
опточног тунела и објекта кућне 
турбине одвозити на унапријед 
припремљену депонију. 

Одвоз материјала на депонију на 
Ада-поље. 

Ископани материјал је 
депонован на локацији Ада-
поље. 

100% Циљ се брише из евиденције ОБ-
08. 

 

42.  Поштовати динамички план Поступање у складу са 100% 100% Циљ се брише из евиденције ОБ-  
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ангажовања машина на радоваима 
изградње кућне турбине и не 
прекорачивати предвиђена времена 
рада. 

динамичким планом 08. 

43. 1
9
. 

Мјерити ниво буке и интензитет 
вибрација у току рада агрегата једанпут 
годишње. 

Избор овлашћене институције и 
спровођење мјерења.  
 

Мјерење за 2014. је 
спроведено и о томе је 
сачињен записник. 

100% Исти и за наредни период. -Реализација циља је прописана 
еколошком дозволом и исти је 
перманентне природе. 

44. 2
0
. 

Мјерити квалитет ваздуха једанпут у 
току године. 

Одабрати овлашћену 
институцију и спровести 
мјерење. 

Мјерење за 2014. је 
спроведено и о томе је 
сачињен извјештај. 

100% Исти и за наредни период. -Реализација циља је прописана 
еколошком дозволом и исти је 
перманентне природе. 

45. 2
1
. 

Мјерити услове радне средине једанпут 
у три године. 

Реализација циља обухваћена је 
планом набавки услуга за 2014. 
г. 

Током 2014. није спроведено 
мјерење услова радне 
средине. 

0% Циљ је перманентне природе.  

46. 2
2
. 

Надзирати спровођење аутоматске 
аквизације података са водомјерних 
станица и аутоматских кишомјера 
путем Хyдрас 3 платформе. 

Дневна контрола рада путем 
Хyдрас 3 платформе 

Свакодневно се надзире рад 
путем Хyдрас 3 платформе 

100% Циљ је перманентне природе.  

47. 2
8
. 

Најмање једанпут у току године 
спровести пражњење садржаја из оба 
БИО диска. 

Ангажовати овлашћено 
предузеће које ће реализовати 
услугу 

У току 2014. године било је 
активности пражњења БИО 
дискова 

100% Исти и за наредни период.  

48. 2
9
. 

Смањење продукције отпадних крпа 
санацијом свих мјеста на којима долази 
или потенцијално може доћи до 
процуривања уља. 

Потребни материјал за санацију 
ће се набавити кроз реализацију 
плана набавки. 

Сва мјеста на којима је 
примјећено процуривање уља 
су санирана током 2014. 
године.  

100% Исти и за наредни период.  

49. 3
1
. 

Не спаљивати отпадну пиљавину. Отпадну пиљавину одлагати у 
контејнер. 

Током 2014. године није било 
спаљивања отпадне 
пиљавине. 

100% Исти и за наредни период.  

50. 2
4
. 

Чистити плутајући отпад у акумулацији 
најмање 2 пута у току године. 

Реализација циља обухваћена је 
планом набавки услуга за 2014. 
г. 

Услуге чишћења у 2013. години 
су спроведене у потпуности. 

100% Исти и за наредни период. -Реализација циља је прописана 
еколошком дозволом и исти је 
перманентне природе. 
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51. 2
5
. 

Превентивно чистити плутајући отпад у 
Црној Ријеци ради смањења његове 
појаве у акумулационом језеру 

Реализација циља обухваћена је 
планом набавки услуга за 2014. 
г. 

Услуге чишћења у 2013. години 
су спроведене у потпуности. 

100% Исти и за наредни период. 

 

52. 2
6
. 

Збрињавање рабљених уља 
склапањем уговора са овлашћеном 
рафинеријом. 

- Током2014. године збринуто је 
5.500 литара отпадног уља 

100% Исти и за наредни период.  

53. 3
2
. 

Празнити прихватну јаму за 
трансформаторско уље једанпут 
годишње. 

Спровести пражњење јаме. У току 2014. године било је 
активности за пражњењем 
прихватне јаме. 

100% Исти и за наредни период.  

54. 3
3
. 

Спријечити просипање уља током 
ремонта расхладног система. 

Свакодневно пратити ниво уља и 
контролисати и редовно 
баждарити мјерну опрему. 

У току 2014. није било нити 
једног случаја просипања уља 
приликом ремонтних радова 

100% Спријечити просипање уља 
током ремонтних радова 

Циљ је перманентне природе. 

55. 2
3
. 

Перманентно, од стране овлашћене 
институције, пратити сеизмичке 
активности на локацији ХЕ „Бочац“. 

Инсталирање адекватне опреме. У току су активности на избору 
овлашћене институције која ће 
вршити интерпретацију 
података. 

50% Исти и за наредни период.  

56. 3
4
. 

Ангажовати специјализовану кућу за 
спровођење обуке запослених из 
домена законске регулативе која се 
односи на заштиту животне средине. 

Реализација циља је обухваћена 
планом набавки за 2014. годину. 

Став предузећа је да се обуке 
из овог домена врше интерно. 

0% Циљ се брише из евиденције ОБ-
08 

 

57. 3
5
. 

Објављивати резултате управљања 
заштитом животне средине путем 
званичног интернет сајта предузећа. 

Постојећу интернет презентацију 
предузећа прилагодити за 
приказивање резултата 
управљања заштитом животне 
средине. 

Интернет презентација још 
увијек није дорађена у овом 
смислу. 
 

30% Исти и за наредни период.  

58.  
Одржати „Дан отворених врата“ током 
јесени 2014. године. 

- Дан отворених врата није 
одржан формално. Уприличен 
је низ сличних презентација. 

50% Исти и за наредни период.  

59.  
Испоставити извјештај о учинцима на 
животну средину за текућу годину 
према Матичном предузећу. 

- Израда извјештаја је у току, 
исти ће бити испостављен до 
средине 2015. године 

50% Циљ је перманентне природе.  
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испостављен у цијелости. 

60. 3
6
. 

Израда и усвајање Плана цивилне 
заштите у складу са чланом 60. Закона 
о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама. 

Усагласити интерни план 
цивилне заштите са Општинским 
планом цивилне заштите када 
овај буде усвојен. 

Предметни план ће се 
усагласити након што буде 
израђен и усвојен Општински 
план цивилне заштите. 

0% Исти и за наредни период.  

61.  
Спровођење хемијско-микробиолошко-
физичког прегледа воде из локалног 
водовода ХЕ „Бочац“. 

Активност је обухваћена Планом 
набавки за 2014. годину 

Одабаран је извођач и 
спроведен је одређени број 
мјерења. 

100% Исти и за наредни период.  

62.  

Одржавати у исправном стању и 
провјеравати све уређаје система 
обавјештавања и узбуњивања, 
укључујући и телекомуникационе 
уређаје за обавјештавање 
становништва у складу са „Пројектом 
система обавјештавања и 
узбуњивања“. 

Пуштање у употребу Система за 
узбуњивање становништва 
низводно од бране ХЕ „Бочац“. 

Радови на изградњи система 
су у току. 

75% Исти и за наредни период.  

 
Мркоњић Град,  
Дана 18.12.2014. године. 
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Пбразац – ИПУ 

 

Назив и сједиште акципнарскпг друштва: 

ЗП „Хидрпелектране на Врбасу“ а.д. Мркпоић Град, Светпг Саве 13.  

 

 

 

Дип 1 - Псигураваое пснпва за ефикасну примјену принципа управљаоа акципнарским 
друштвима 

 

1. Да ли друштвп распплаже сппственим кпдекспм или примјеоује Стандарде 
кпрппративнпг управљаоа кпје је дпнијела Кпмисија за хартије пд вриједнпсти 
Републике Српске? 

Акп је пдгпвпр негативан, навести разлпге. 

 

Примјеоују се Стандарди кпрппративнпг управљаоа кпје је дпнијела Кпмисија за 
хартије пд вриједнпсти Републике Српске 

 

2. Укпликп друштвп кпристи сппствени кпдекс ппнашаоа, навести кпји прган је усвпјип тај 
кпдекс и да ли су и када усвајане евентуалне прпмјене? 

 - 

 

 

3. Гдје је дпступан/пбјављен кпдекс ппнашаоа друштва или гдје је пбјављена 
инфпрмација п тпме да се примјеоују Стандарди кпрппративнпг управљаоа кпје је 
дпнијела Кпмисија за хартије пд вриједнпсти? 

Није пбјављена инфпрмација п примјени Стандарда кпрппративнпг управљаоа кпје 
је дпнијела Кпмисија за хартије пд вриједнпсти 

 

 

 

Дип 2 - Права акципнара и кључне власничке функције 

 

4. Кпликп скупштина акципнара је прганизпванп у тпку претхпднпг и текућег извјештајнпг 
перипда? 

Једна редпвна СА и двије ванредне СА у тпку ппслпвне 2014. гпдине 
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5. Да ли је гпдишоа скупштина акципнара пдржана у рпку пд шест мјесеци накпн 
завршетка ппслпвне гпдине (навести датум)? 

Акп није, пбразлпжити заштп није. 

Редпвна скупштина акципнара је пдржана 26.09.2014. гпдине. Разлпг оенпг 
прплпнгираоа је пбиман ппсап на кпнсплидацији финансијских извјештаја на нивпу 
МХ „ЕРС“-а. 

Гпдишоа Скупштина акципнара у 2015. гпдини јпш није заказана. 

 

 

6. Да ли је управни/надзпрни пдбпр друштва без пдгађаоа сазвап скупштину акципнара и 
предлпжип мјере у циљу заштите интереса ппвјерилаца, акципнара и акципнарскпг 
друштва, у случају да је приликпм израде финансијских извјештаја или у другим 
случајевима, утврђенп да акципнарскп друштвп ппслује са губиткпм?  

Акп није, пбразлпжити заштп није. 

Није билп пптребе за билп каквим мјерама, јер је предузеће ппслпвалп са дпбити. 

 

 

7. Да ли је билп захтјева акципнара за сазиваое ванредне скупштине акципнара или 
приједлпга за дппуну дневнпг реда, и укпликп јесте да ли је п тим захтјевима 
управни/надзпрни пдбпр друштва пдлучип у рпку пд десет дана пд дана пријема 
захтјева и да ли је п тпме пбавијестип ппднпсипца захтјева најкасније у рпку пд седам 
дана пд дана дпнпшеоа пдлуке? 

Акп управни/надзпрни пдбпр друштва није пдлучип у рпку пд десет дана пд дана 
пријема захтјева, те није пбавијестип ппднпсипца захтјева најкасније у рпку пд седам 
дана пд дана дпнпшеоа пдлуке, пбразлпжити заштп није. 

 

Није билп захтјева за сазиваое ванредне скупштине акципнара ни приједлпга за 
дппуну дневнпг реда 

 

8. На кпји начин друштвп пбавјештава акципнаре п пдржаваоу скупштине акципнара 
(ппдвући или запкружити тачан пдгпвпр)? 

а) писани ппзив дпстављен ппштпм 

б) писани ппзив дпстављен електрпнскпм ппштпм 

в) ппсредствпм интернет странице друштва 

г) ппсредствпм пбјаве у најмаое два дневна листа 
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д) на друге начине (навести кпје) 

 

 

 

9. Да ли су приједлпзи пдлука пп предлпженпм дневнпм реду распплпживи 
акципнарима? 

Акп нису распплпживи, пбразлпжити заштп нису. 

Сви приједлпзи пдлука пп предлпженпм дневнпм реду су били на распплагаоу 
акципнарима. 

 

 

10. Да ли записнике са скупштине акципнара впди нптар? 

Акп не впди, пбразлпжити заштп. 

Нптар је впдип записнике са скупштина све дп измјене Закпна п привредним 
друштвима, накпн чега их впди стручнп лице кпје бира Скупштина. 

 

 

11. Да ли друштвп чува записнике и пдлуке скупштине акципнара, те да ли су и на кпји 
начин на распплагаоу свакпм акципнару или ранијем акципнару за перипд у кпјем је 
бип акципнар друштва, ради кппираоа и пствариваоа права увида? 

Акп друштвп не чува записнике и акп записници нису на распплагаоу акципнарима 
пбразлпжити заштп. 

Сви записници и пдлуке Скупштине акципнара се чувају трајнп и дпступни су свим 
акципнарима. 

 

 

12. Да ли је и на кпји начин акципнарима бесплатнп дпступан статут друштва и ппслпвник 
п раду скупштине друштва. 

Акп нису, пбразлпжити заштп. 

Статут друштва и ппслпвник п раду скупштине друштва дпступни су свим 
акципнарима на лични захтјев и бесплатни су. 
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13. У случају ппстпјаоа акција без гласачкпг права или са пграничеоима у гласачким 
правима, да ли друштвп пбјављује такве инфпрмације у тренутку сазиваоа скупштине 
акципнара? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп. 

 

Не ппстпје акције без гласачкпг права или са пграничеоима у гласачким правима 

 

 

 

14. Да ли је билп пдлука п предузимаоу ванредних ппслпва кпји би значајнп 
прпмијенили стаое импвине или пбавеза акципнарскпг друштва и да ли су акципнари 
имали мпгућнпст да претхпднп разматрају приједлпге тих пдлука? 

Акп акципнари нису имали мпгућнпст да претхпднп разматрају приједлпге пдлука, 
пбразлпжити заштп. 

Није билп пваквих пдлука. 

 

 

15. Да ли су финансијски извјештаји друштва, са мишљеоем ревизпра, дпступни 
акципнарима, у рпку пд пет дана пд дана оихпве израде, пднпснп пријема? 

Акп нису, пбразлпжити заштп нису. 

 

 Да, финансијски извјештаји друштва, са мишљеоем ревизпра, дпступни су 
акципнарима, у рпку пд пет дана пд дана оихпве израде, пднпснп пријема. 

 

16. Да ли друштвп ажурнп пбјављује све инфпрмације п сукпбу интереса за сва лица кпја 
су предлпжена за именпваое у управу или у надзпрни пдбпр друштва или су 
учесници трансакција са друштвпм? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп. 

Дп сада није билп таквих инфпрмација, пднпснп није билп случајева сукпба 
интереса. Ппред неведенпг ступаоем на снагу нпвпг Закпна п јавним набавкама 
БиХ сви чланпви Надзпрнпг пдбпра и Управе предузећа пптписали су изјаве кпје се 
пднпсе на сукпб интереса. 

 

 

17. Да ли су ппдаци п власничкпј структури друштва јавни и свакпдневнп дпступни 
акципнарима и пптенцијалним инвеститприма? 
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Акп нису, пбразлпжити заштп. 

Да, ппдаци п власничкпј структури друштва су јавни и свакпдневнп дпступни 
акципнарима и пптенцијалним инвеститприма. 

 

 

18. Да ли друштвп пбјављује пдлуке скупштине акципнара? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп. 

 

Да, друштвп пбјављује пдлуке скупштине акципнара. 

 

 

 

19. Да ли је друштвп усппставилп и пбјавилп прпцедуре и рпкпве за ефикаснп плаћаое 
дивиденде у нпвцу? 

Акп није, пбразлпжити заштп. 

 

 Приликпм дпнпшеоа пдлуке п исплати дивиденде, утврђује се и прпцедура за 
оену исплату  

 

20. Да ли је ппштим актима друштва пмпгућенп да акципнари са маоинским удјелпм 
имају члана управнпг/надзпрнпг пдбпра, пднпснп да ли је пмпгућенп кумулативнп 
гласаое? 

Акп није, пбразлпжити заштп. 

Да, пмпгућенп је да акципнари са маоинским удјелпм имају члана 
управнпг/надзпрнпг пдбпра, пднпснп да ли је пмпгућенп кумулативнп гласаое. 

 

 

21. Да ли је пдлукпм скупштине акципнара, за неку пд емисија, пграничаванп или 
искључиванп правп пречег стицаоа акција? 

Акп јесте, пбразлпжити заштп. 

 

Не 
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Акп јесте, да ли је управни/надзпрни пдбпр друштва, скупштини акципнара ппднип 
писани извјештај са навпђеоем разлпга за пграничеое или искључеое права пречег 
стицаоа акција? 

Акп није, пбразлпжити заштп. 

- 

 

 

22. Да ли је билп кп трпип негативне ппсљедице јер је надлежним тијелима или прганима 
друштва указап на недпстатке у примјени прпписа или етичких нпрми унутар 
друштва? 

Акп јесте, пбразлпжити на кпји начин. 

Не, није билп ппјаве да је билп кп трпип негативне ппсљедице, јер је надлежним 
тијелима или прганима друштва указап на недпстатке у примјени прпписа или 
етичких нпрми унутар друштва. 

 

 

 

 Дип 3 - Пбјављиваое и јавнпст инфпрмација 

 

23. Да ли друштвп има интернет страницу? Акп има, навести адресу, а укпликп нема 
навести разлпг збпг кпјег нема. 

www.henavrbasu.com 

 

 

24. Да ли су гпдишои, пплугпдишои и квартални финансијски извјештаји дпступни 
акципнарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва, и тп: 
дп краја фебруара текуће гпдине за финансијске извјештаје за претхпдни пбрачунски 
перипд, дп краја јула за пплугпдишои извјештај, те дп краја нареднпг мјесеца за 
сваки квартал? 

Акп нису, пбразлпжити заштп нису. 

Да, гпдишои, пплугпдишои и квартални финансијски извјештаји дпступни су на 
интернет страницама БЛ берзе.  
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25. Да ли су гпдишои, пплугпдишои и квартални извјештаји дпступни акципнарима 
друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва на енглескпм језику? 

Акп нису, пбразлпжити заштп. 

 

Не - дп сада нисмп имали захтјева за пбјавпм на енглескпм језику. 

 

26. Да ли су кпнсплидпвани финансијски извјештаји дпступни акципнарима друштва, у 
сједишту друштва и на интернет страницама друштва?  

Акп нису, пбразлпжити заштп нису. 

Кпнсплидпвани финансијски извјештаји су дпступни акципнарима друштва на 
интернет страницама матичнпг предузећа. 

 

 

27. Да ли друштвп пбјављује календар важних дпгађаја кпји се пчекују у слиједећпј 
ппслпвнпј гпдини, кап и прпмјене плана пдржаваоа важних дпгађаја пп календару 
(навести начин пвакве пбјаве)? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп не пбјављује. 

Друштвп дп сада није сачиоавалп календар важних дпгађаја, али су у тпку 
припреме за израду календара.  

 

28. Да ли друштвп има ппсебна акта са дефинисаним надлежнпстима различитих пргана 
друштва? 

Акп нема, пбразлпжити заштп. 

 

Надлежнпсти различитих пргана друштва су дефинисане Статутпм. 

 

29. Да ли друштвп пбјављује инфпрмације п значајним дпгађајима, већим трансакцијама 
и релевантне материјалне инфпрмације у смислу ппслпваоа друштва (навести начин 
пвакве пбјаве)? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп.  

 Да, друштвп пбјављује инфпрмације п значајним дпгађајима, већим трансакцијама 
и релевантне материјалне инфпрмације у смислу ппслпваоа друштва путем 
електрпнских и штампаних медија. 
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30. Да ли друштвп пбјављује ппдатке п друштвима у кпјима има власничкп учешће, 
пднпснп п друштвима кпја имају власничкп учешће у друштву (навести начин пвакве 
пбјаве)? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп не пбјављује. 

Друштвп нема власничкп учешће у другим друштвима. 

 

 

31. Да ли друштвп пбјављује инфпрмације п трансакцијама са ппвезаним лицима 
(навести начин пвакве пбјаве)? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп не пбјављује.  

Није билп трансакција са ппвезаним лицима. 

 

 

32. Да ли друштвп пбјављује инфпрмације п тпме да ли су трансакције са ппвезаним 
лицима пбављене пп тржишним услпвима, да ли је те тржишне услпве друштвп 
пптврдилп прпцјенпм стручних лица кпја су независна у пднпсу на учеснике у 
кпнкретнпм ппслу (навести начин пвакве пбјаве)? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп не пбјављује.  

Није билп трансакција са ппвезаним лицима. 

 

 

33. Да ли друштвп пбјављује списак друштава у кпјима ппсједује власничкп учешће прекп 
10%, уз пбјаву назива и сједишта предузећа, те прпцента учешћа (навести начин 
пвакве пбјаве)? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп не пбјављује. 

 

Друштвп нема власничкп учешће у другим друштвима. 

 

 

34. Да ли су, и на кпји начин акципнари уппзнати са детаљима трансакција у кпје улазе 
чланпви управе и управнпг/надзпрнпг пдбпра директнп или индиректнп са друштвпм 
или оегпвпм прганизаципнпм цјелинпм? 

Акп се такве трансакције не пбјављују, пбразлпжити заштп се не пбјављују. 

Није билп трансакција чланпва управе и надзпрнпг пдбпра директнп или 
индиректнп са друштвпм. 
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35. Да ли друштвп пбјављује списак ппслпва у кпјима су с једне стране учествпвали 
чланпви управнпг/надзпрнпг пдбпра, пднпснп управе или с оима ппвезана правна 
или физичка лица, а с друге стране друштвп или с друштвпм ппвезана лица? 

Акп не пбјављује, пбразлпжити заштп не пбјављује. 

Није билп ппслпва у кпјима су с једне стране учествпвали чланпви надзпрнпг 
пдбпра, пднпснп управе или с оима ппвезана правна или физичка лица, а с друге 
стране друштвп или с друштвпм ппвезана лица.  

 

36. Да ли друштвп пбјављује ппвезиваоа и аранжмане кпји пмпгућавају ппјединим 
акципнарима степен кпнтрпле кпји није сразмјеран оихпвпм акцијскпм капиталу? 

Акп пваква ппвезиваоа и аранжмани ппстпје, а друштвп не пбјављује инфпрмације п 
оима, пбразлпжити заштп. 

Није билп ппвезиваоа и аранжмана кпји пмпгућавају ппјединим акципнарима 
степен кпнтрпле кпји није сразмјеран оихпвпм акцијскпм капиталу. 

 

 

37. Да ли друштвп има прпцедуре кпјима се пд кпнкуренције штите инфпрмације 
значајне за пчуваое тржишне ппзиције? 

Акп нема, навести разлпге збпг кпјих нема. 

Није билп пптребе за заштитпм  инфпрмација ради пчуваоа тржишне ппзиције.  

 

 

38. Да ли друштвп кпристи медије (дневне нпвине, електрпнске медије, интернет 
страницу) за пбјављиваое значајних инфпрмација, кпји пмпгућавају да се псигурају 
једнаки услпви за инвеститпре? 

Акп не кпристи, навести разлпге збпг кпјих не кпристи. 

Да, друштвп кпристи медије: дневне нпвине, електрпнске медије, интернет 
страницу за пбјављиваое значајних инфпрмација, кпји пмпгућавају да се псигурају 
једнаки услпви за инвеститпре.  

 

 

39. Да ли друштвп има усппстављене механизме кпјима пбезбјеђује да лица кпја 
распплажу или дплазе у дпдир са ппвлашћеним инфпрмацијама буду пбавијештена п 
прирпди и значају тих инфпрмација и пграничеоима у вези оихпвпг кпришћеоа? 
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Акп нема, навести разлпге збпг кпјих нема. 

Није билп ппвлашћених инфпрмација. 

 

 

40. Да ли друштвп надзире тпк ппвлашћених инфпрмација и оихпву упптребу. 

Акп не надзире, навести заштп. 

Није билп ппвлашћених инфпрмација. 

 

 

41. Да ли друштвп пбјављује у гпдишоем извјештају ппдатке п акцијама чији су имапци 
ппједини чланпви управнпг/надзпрнпг пдбпра, извршни директпри, пднпснп чланпви 
управе или чланпви пдбпра за ревизију? 

Акп не пбјављује, навести разлпге збпг кпјих не пбјављује. 

Чланпви управе, надзпрнпг пдбпра и пдбпра за ревизију нису стицали акције 
Друштва, пднпснп акције кпје ппсједују су материјалнп безначајне. 

 

42. Да ли друштвп, у рпку пд 24 сата, пбјављује прпмјену кпличине хартија пд 
вриједнпсти друштва, кпју држи ппједини члан управнпг/надзпрнпг пдбпра или 
извршни директпр, пднпснп члан управе? 

Акп не пбјављује, навести разлпге збпг кпјих не пбјављује. 

Чланпви управе, надзпрнпг пдбпра и пдбпра за ревизију нису стицали акције 
Друштва. 

 

 

43. Да ли друштвп пбјављује ппдатке п главним ризицима кпјима је друштвп излпженп 
(кап нпр. пплитички ризик, екпнпмски ризици, ризик дјелатнпсти и сл.), кап и 
прпцјену вјерпватнпће пствареоа пптенцијалних ризика. 

Акп не пбјављује навести разлпге збпг кпјих не пбјављује. 

 

Да, друштвп пбјављује ппдатке п главним ризицима кпјима је друштвп излпженп 
кап и прпцјену вјерпватнпће пствареоа пптенцијалних ризика. 

 

 

Дип 4 - Улпга и пдгпвпрнпсти пдбпра 
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44. Да ли је надзпрни / управни пдбпр дпнип пдлуку п пквирнпм плану сппственпг рада, 
укључујући у пппис редпвих сједница и ппдатака кпје редпвнп дпставља чланпвима 
пдбпра? 

Акп није, навести заштп. 

Усвајаое плана рада није предвиђенп ппштим актима друштва, пднпснп 

ппслпвницима п раду наведених пргана. 

 

 

45. Да ли је управа друштва усвпјила правила п ппвјерљивпсти пдређених инфпрмација 
(пп врстама и садржају) и метпде за оихпву заштиту, кап и санкције за нарушаваое 
тих правила? 

Акп није, навести заштп. 

 

Дп сада се није указала пптреба за заштитпм ппдатака. 

 

46. Да ли се надзпрнпм пдбпру дпстављају инфпрмације п накнадама и екпнпмским 
кпристима билп кпје врсте, кпју заппслени или чланпви управе мпгу пстварити на 
пснпву ппзиције и рада у друштву, пднпснп акп се ради п чланпвима надзпрнпг 
пдбпра да ли се такве инфпрмације дпстављају управи и акципнарима? 

Акп се не дпстављају, пбразлпжити разлпге збпг кпјих се не дпстављају. 

Да, ппменуте инфпрмације се дпстављају на начин какп је тп пписанп. 

 

 

47. Да ли управа друштва припрема стратегију ппслпваоа друштва, кппрдинира оену 
израду, те псигурава оенп спрпвпђеое? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 

Да, управа друштва припрема стратегију ппслпваоа друштва, кппрдинира оену 
израду, те псигурава оенп спрпвпђеое.  

 

 

48. Да ли управа друштва има усппстављен пдгпварајући систем интерне кпнтрпле и 
управљаоа ризицима? 

Акп нема, навести разлпге заштп нема. 



 
 

 76 

ИЗЈАВА П УСКЛАЂЕНПСТИ ПРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛПВАОА  
СА КПДЕКСПМ   ППНАШАОА 
(СТАНДАРДИМА КПРППРАТИВНПГ УПРАВЉАОА) 

Пбразац – ИПУ 

 

 

Да, управа друштва има усппстављен пдгпварајући систем интерне кпнтрпле и 
управљаоа ризицима. 

 

49. Да ли чланпви управнпг/надзпрнпг пдбпра имају приступ тачним и правпвременим 
инфпрмацијама? 

Акп немају, пбразлпжити заштп немају. 

 

Да, чланпви управнпг/надзпрнпг пдбпра имају приступ тачним и правпвременим 

инфпрмацијама. 

 

50. Да ли се управни/надзпрни пдбпр састпји пд чланпва кпји адекватнп разумију 
ппслпваое привреднпг друштва, кпји имају неппхпдне сппспбнпсти, знаое и 
стручнпст пптребну за пбављаое оихпвих дужнпсти? 

Акп се не састпји пд таквих чланпва, навести разлпге збпг кпјих је тп такп. 

Да, управни/надзпрни пдбпр састпји пд чланпва кпји адекватнп разумију 
ппслпваое привреднпг друштва, кпји имају неппхпдне сппспбнпсти, знаое и 
стручнпст пптребну за пбављаое оихпвих дужнпсти.  

 

 

51. Да ли су сви чланпви пдбпра, прије пдржаваоа састанка пдбпра, инфпрмисани на 
пдгпварајући начин п питаоима п кпјима ће се расправљати тпкпм састанака пдбпра? 

Акп јесу, пбразлпжити на кпји начин, те укпликп нису пбразлпжити заштп нису. 

Да, дневни ред и материјали за сједнице се дпстављају свим чланпвима прије 
пдржаваоа сједнице. 

 

 

52. Да ли је управни/надзпрни пдбпр, дефинисап и усвпјип интерне принципе и 
стандарде управљаоа акципнарским друштвпм, укључујући принципе изузећа, 
пбјављиваоа сукпба интереса и јавнпсти инфпрмација п накнадама? 

Акп није, пбразлпжити заштп није. 

Да, управни/надзпрни пдбпр је дефинисап и усвпјип интерне принципе и стандарде 
управљаоа акципнарским друштвпм, укључујући принципе изузећа, пбјављиваоа 
сукпба интереса и јавнпсти инфпрмација п накнадама. 
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53. Да ли се инфпрмације п присуствима чланпва управнпг/надзпрнпг пдбпра  навпде у 
извјештају п раду управнпг/надзпрнпг пдбпра, те да ли се пвакве инфпрмације 
дпстављају скупштини акципнара? 

Акп се не навпде, пбразлпжити заштп.  

Да, инфпрмације п присуствима чланпва управнпг/надзпрнпг пдбпра  навпде се у 
извјештају п раду управнпг/надзпрнпг пдбпра, и пве инфпрмације се дпстављају 
скупштини акципнара  

 

 

54. Да ли се састанци пдбпра редпвнп пдржавају? 

Акп се не пдржавају редпвнп, пбразлпжити заштп? 

 

Да, састанци пдбпра редпвнп пдржавају редпвнп. 

 

55. Да ли се управни/надзпрни пдбпр састаје најмаое једнпм у два мјесеца? 

Акп не, навести у кпм рпку се пдбпри састају и разлпге збпг кпјих се састанци не 
пдржавају у преппрученим рпкпвима. 

Да, управни/надзпрни пдбпр се састаје најмаое једнпм у два мјесеца. 

 

  

56. Да ли се сви чланпви управнпг/надзпрнпг пдбпра ппзивају на састанке пдбпра на исти 
начин кпји псигурава истпвременпст, једнаку инфпрмисанпст и једнак приступ свим 
релевантним инфпрмацијама свим чланпвима пдбпра? 

 Акп не, пбразлпжити заштп. 

 

Да, сви чланпви управнпг/надзпрнпг пдбпра се ппзивају на састанке пдбпра на исти 
начин кпји псигурава истпвременпст, једнаку инфпрмисанпст и једнак приступ свим 
релевантним инфпрмацијама свим чланпвима пдбпра. 

 

 

57. Да ли се састанци управнпг/надзпрнпг пдбпра пдржавају без присуства чланпва 
управе? 

Акп се не пдржавају без присуства чланпва управе, пбразлпжити заштп. 
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У складу са ппслпвникпм п раду Надзпрнпг пдбпра, на све сједнице се ппзивају и 
чланпви управе. 

 

 

58. Да ли управни/надзпрни пдбпр дпставља извјештај п свпм раду, тачнп и свепбухватнп 
извјештавајући скупштину акципнара п свпм раду, најмаое једнпм гпдишое? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 

Да, управни/надзпрни пдбпр дпставља извјештај п свпм раду, тачнп и свепбухватнп 
извјештавајући скупштину акципнара п свпм раду, најмаое једнпм гпдишое. 

 

 

59. Да ли се у гпдишоем извјештају управнпг/надзпрнпг пдбпра детаљнп приказује 
успјешнпст управе и ппслпваоа друштва у ппштпваоу Стандарда, сарадое 
управнпг/надзпрнпг пдбпра са управпм и независним ревизпрпм? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 

Да, у гпдишоем извјештају управнпг/надзпрнпг пдбпра детаљнп се приказује 
успјешнпст управе и ппслпваоа друштва у ппштпваоу Стандарда, сарадое 
управнпг/надзпрнпг пдбпра са управпм и независним ревизпрпм 

 

 

60. Да ли је управни/надзпрни пдбпр устанпвип ппсебне пдбпре или кпмисије кпји су у 
стаоу да дпнпсе квалификпване, стручне, независне и прпфесипналне анализе 
кпнкретних прпблема? 

Акп такви пдбпри нису устанпвљени, пбразлпжити разлпге заштп нису. 

Дп сада се није указала пптреба за фпрмираое ппсебних пдбпра, јер пдбпр за 
ревизију представља дпвпљну гаранцију стручне, независне и прпфесипналне 
анализе прпблема. 

 

 

61. Да ли између управе и управнпг/надзпрнпг пдбпра ппстпји кпнтинуиран кпнтакт? 

Акп не ппстпји, пбразлпжити заштп. 

Да, између управе и управнпг/надзпрнпг пдбпра ппстпји кпнтинуиран кпнтакт. 
Ппред сједница пдбпра за ревизију и надзпрнпг пдбпра, кпнтакт са управпм је 
кпнтинуиран какп телефпнски, електрпнски путем маил-а, такп и личнп. 
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62. Да ли су прпцедуре и рпкпви за пбавјештаваое чланпва пргана друштва п ппстпјаоу 
сукпба интереса утврђене интерним (ппштим или неким другим) актпм друштва? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 

Да, прпцедуре и рпкпви за пбавјештаваое чланпва пргана друштва п ппстпјаоу 
сукпба интереса утврђене су интерним актпм друштва.  

 

 

63. Да ли управа, те управни/надзпрни пдбпр инфпрмише скупштину акципнара п 
ситуацијама сукпба интереса, те п свпјим активнпстима и дјелпваоем у вези са тим 
ситуацијама? 

Акп не инфпрмише, пбразлпжити разлпге. 

 

Не, дп сада није билп таквпг сукпба интереса 

 

64. Да ли се чланпви управе и управнпг/надзпрнпг пдбпра баве дпдатним активнпстима 
из дпмена ппслпва управе и управнпг/надзпрнпг пдбпра у другим друштвима, те да 
ли за такве активнпсти имају пдпбреое псталих чланпва управе, пднпснп 
управнпг/надзпрнпг пдбпра друштва са кпјима нису ппвезани? 

Акп немају пдпбреое, пбразлпжити заштп.  

Не, чланпви управе и управнпг/надзпрнпг пдбпра се не баве дпдатним активнпстима из 

дпмена ппслпва управе и управнпг/надзпрнпг пдбпра у другим друштвима. 

 

65. Да ли чланпви управе и управнпг/надзпрнпг пдбпра извјештавају управни/надзпрни 
пдбпр друштва на вријеме (у рпку пд 24 сата) п прпмјенама у свпм ппртфељу акција 
друштва? 

Акп не извјештавају, пбразлпжити заштп. 

Дп сад није билп прпмјена у ппртфељу акција друштва чланпва управе и надзпрнпг 
пдбпра. 
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66. Да ли је већина чланпва управнпг/надзпрнпг пдбпра независна пд управе и слпбпдна 
пд билп каквих ппслпвних и других пднпса и веза кпји мпгу значајније да утичу на 
оихпвп пбјективнп и прпфесипналнп расуђиваое при дпнпшену пдлука? 

Акп није, пбразлпжити заштп. 

Да, већина чланпва управнпг/надзпрнпг пдбпра је независна пд управе и слпбпдна 
пд билп каквих ппслпвних и других пднпса и веза кпји мпгу значајније да утичу на 
оихпвп пбјективнп и прпфесипналнп расуђиваое при дпнпшену пдлука. 

 

 

67. Да ли управни/надзпрни пдбпр редпвнп врши прпцјену независнпсти свпјих чланпва, 
и да ли пд свакпг члана захтијева дпстављаое релевантне инфпрмације неппхпдне за 
прпцјену независнпсти тпг члана управнпг/надзпрнпг пдбпра. 

Акп не врши, пбразлпжити заштп. 

 

Да, управни/надзпрни пдбпр редпвнп врши прпцјену независнпсти свпјих чланпва, 
и пд свакпг члана захтијева дпстављаое релевантне инфпрмације неппхпдне за 
прпцјену независнпсти тпг члана управнпг/надзпрнпг пдбпра. 

 

 

68. Да ли су свим чланпвима управнпг/надзпрнпг пдбпра ппзнати критеријуми за 
утврђиваое оихпве независнпсти? 

Акп нису, пбразлпжити заштп. 

Да, чланпвима управнпг/надзпрнпг пдбпра су ппзнати критеријуми за утврђиваое 
оихпве независнпсти. 

 

 

69. Да ли друштвп пбјављује списак чланпва пграна друштва кпји су независни? 

Акп пбјављује навести начин  на кпји се пбјава врши, а акп не пбјављује навести 
разлпге заштп не пбјављује. 

Не, друштвп непбјављује списак чланпва пграна друштва кпји су независни. 

 

 

70. Да ли се приликпм пцјеоиваоа независнпсти члана управнпг/надзпрнпг пдбпра, 
узимају у разматраое и оегпви ппрпдични пднпси, чланства у другим прганима 
управљаоа у истпм друштву, те пднпси са другим лицима кпја се не сматрају 
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независним, кап и друге везе, интереси и пкплнпсти, кпји би мпгли имати утицаја на 
независнпст тпг лица? 

Акп не, пбразлпжити разлпге заштп се такве инфпрмације не узимају у пбзир. 

Да, приликпм пцјеоиваоа независнпсти члана управнпг/надзпрнпг пдбпра, узимају 
се у разматраое и оегпви ппрпдични пднпси, чланства у другим прганима 
управљаоа у истпм друштву, те пднпси са другим лицима кпја се не сматрају 
независним, кап и друге везе, интереси и пкплнпсти, кпји би мпгли имати утицаја на 
независнпст тпг лица. 

 

 

71. Да ли је пбезбијеђенп ппштпваое принципа према кпјем чланпви управе и 
управнпг/надзпрнпг пдбпра не мпгу имати тп свпјствп, нити бити заппслени, пднпснп 
прпкуристи у билп кпм другпм друштву, пднпснп другпм правнпм лицу исте или 
српдне дјелатнпсти кпја би мпгла бити кпнкурентна, нити мпгу бити предузетници 
кпји пбављају такву дјелатнпст?  

Акп није, навести разлпге заштп није. 

Да, пбезбијеђенп ппштпваое принципа према кпјем чланпви управе и 
управнпг/надзпрнпг пдбпра не мпгу имати тп свпјствп, нити бити заппслени, 
пднпснп прпкуристи у билп кпм другпм друштву, пднпснп другпм правнпм лицу 
исте или српдне дјелатнпсти кпја би мпгла бити кпнкурентна, нити мпгу бити 
предузетници кпји пбављају такву дјелатнпст. 

72. Да ли је пдређиваое накнада за чланпве управнпг/надзпрнпг пдбпра и управе 
друштва заснпванп на јасним и јавнп пбјављеним принципима и прпцедурама? 

Акп није, пбразлпжити заштп. 

 

Да, пдређиваое накнада за чланпве управнпг/надзпрнпг пдбпра и управе друштва 
заснпванп на јасним и јавнп пбјављеним принципима и прпцедурама. 

 

73. Да ли се различити пблици примаоа и стимулација чланпвима управнпг/надзпрнпг 
пдбпра и управе друштва пдвпјенп пбјављују у финансијским извјештајима? 

Акп се не пбјављују, пбразлпжити разлпге. 

 

Не, нема таквих примаоа и стимулација. 

 

74. Да ли се врсте и изнпси накнада или других екпнпмских кпристи кпје чланпви пргана 
друштва имају пд друштва пбјављују надлежним прганима кпји су бирали те 
ппјединце? 
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Акп се не пбјављују, пбразлпжити заштп. 

Да, врсте и изнпси накнада или других екпнпмских кпристи кпје чланпви пргана 
друштва имају пд друштва пбјављују се надлежним прганима кпји су бирали те 
ппјединце. 

 

 

75. Да ли ппслпве интерне ревизије врши физичкп лице кпје је у раднпм пднпсу у 
друштву, уз пдгпварајуће квалификације дефинисане актима друштва? 

Акп не, пбразлпжити разлпге. 

 

У складу са Закпнпм п јавним предузећима, Директпр пдјељеоа интерне ревизије 
није у раднпм пднпсу у Друштва, а радници јесу. 

 

76. Да ли је скупштина акципнара друштва именпвала пдбпр за ревизију, те укпликп јесте 
да ли се ради п лицима кпја нису у сукпбу интереса и да ли задпвпљавају критеријуме 
независнпсти? 

Акп скупштина није именпвала пдбпр за ревизију и акп јесте а чланпви тпг пдбпра су 
лица кпја су у сукпбу интереса пбразлпжити заштп.  

 

Пдбпр за ревизију је именпвала Скупштина акципнара и нису у сукпбу интереса, 
пднпснп задпвпљавају критеријуме независнпсти. 

 

77. Да ли пдбпр за ревизију дпставља ппсебан извјештај скупштини акципнара п 
угпвприма закљученим између друштва и ппвезаних лица. 

Акп не дпставља, пбразлпжити заштп. 

Не, није билп таквих угпвпра. 

 

 

78. Да ли чланпви пдбпра за ревизију имају пдгпварајуће стручне и мпралне 
карактеристике кпје пбезбјеђују независнпст у раду, пппут: независнпсти пд 
управнпг/надзпрнпг пдбпра, сппспбнпсти да расуђују пбјективнп, разумијеваоа сврхе 
и пдгпвпрнпсти пдбпра за ревизију, распплпживпсти дпвпљнпг времена да се мпгу 
ппсветити пбавезама у пдбпру, ширпка стручна знаоа, ппзнаваое активнпсти 
друштва, дпвпљнп знаоа из пбласти финансија, те  рачунпвпдствених и ревизпрских 
стандарда? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 
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Да, чланпви пдбпра за ревизију имају пдгпварајуће стручне и мпралне 
карактеристике кпје пбезбјеђују независнпст у раду. 

 

 

79. Да ли су пвлашћеоа, дужнпсти и надлежнпсти пдбпра за ревизију јаснп дефинисане, 
писаним пписпм радних задатака? 

Акп нису, пбразлпжити заштп. 

 

Да, пвлашћеоа, дужнпсти и надлежнпсти пдбпра за ревизију су јаснп дефинисане, 
писаним пписпм радних задатака.  

 

80. Да ли се пдбпр за ревизију састаје у редпвним интервалима, најмаое два пута 
гпдишое? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 

Да, пдбпр за ревизију се састаје у редпвним интервалима, најмаое два пута гпдишое, а 

и чешће. 

 

 

81. Да ли пдбпр за ревизију п свпјим активнпстима извјештава управни/надзпрни пдбпр?  

Акп не пбавјештава, пбразлпжити заштп. 

Да, пдбпр за ревизију п свпјим активнпстима извјештава управни/надзпрни пдбпр. 

 

 

82. Да ли пдбпр за ревизију прати и анализира пбим ревизије кпја се пбавља у друштву, 
оене резултате, те да ли ппднпси приједлпге скупштини акципнара друштва, у вези са 
тпм прпблематикпм? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 

Да, пдбпр за ревизију прати и анализира пбим ревизије кпја се пбавља у друштву, 
оене резултате, те ппднпси приједлпге скупштини акципнара друштва, у вези са 
тпм прпблематикпм. 

 

  

83. Да ли пдбпр за ревизију сарађује са именпваним независним ревизпрпм друштва те 
да ли псигурава кпнтинуирану и ефикасну размјену мишљеоа и инфпрмација 
неппхпдних за рад пдбпра? 
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Акп наведена сарадоа не ппстпји, пбразлпжити заштп. 

 

Да, пдбпр за ревизију сарађује са именпваним независним ревизпрпм друштва те 
псигурава кпнтинуирану и ефикасну размјену мишљеоа и инфпрмација неппхпдних 
за рад пдбпра. 

 

84.  Да ли пдбпр за ревизију учествује у дефинисаоу рачунпвпдствених пплитика и других 
питаоа из пбласти рачунпвпдства? 

Акп не учествује, пбразлпжити заштп. 

 

Да, пдбпр за ревизију учествује у дефинисаоу рачунпвпдствених пплитика и других 
питаоа из пбласти рачунпвпдства. 

 

85. Да ли приједлпг за избпр независнпг ревизпра даје пдбпр за ревизију? 

Акп пдбпр за ревизију не даје пвај приједлпг, навести назив пргана кпји предлаже 
независнпг ревизпра и пбразлпжити заштп. 

 Независни ревизпр се бира на нивпу МХ „ЕРС“ за сва зависна предузећа.  

 

 

86. Да ли именпвани независни ревизпр присуствује сједницама скупштине акципнара, 
када се разматра усвајаое финансијских извјештаја? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 

 

Не, именпвани независни ревизпр неприсуствује сједницама скупштине акципнара, 
када се разматра усвајаое финансијских извјештаја. 

 

 

87. Да ли се независни ревизпр друштва пбавјештава истпвременп са пбавјештаваоем 
акципнара друштва п пдржаваоу скупштине акципнара ради учествпваоа у раду 
скупштине? 

Акп не, пбразлпжити заштп. 

Не, независни ревизпр друштва се пбавјештава истпвременп са пбавјештаваоем 
акципнара друштва п пдржаваоу скупштине акципнара ради учествпваоа у раду 
скупштине. 
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88. Да ли је у циљу устанпвљаваоа механизама за заштиту интереса акципнара и 
импвине друштва, управа устанпвила и псигурала функципнисаое адекватнпг и 
ефикаснпг система интерне кпнтрпле? 

Акп није, пбразлпжити заштп. 

 

Да, управа је устанпвила и псигурала функципнисаое адекватнпг и ефикаснпг 
система интерне кпнтрпле у циљу устанпвљаваоа механизама за заштиту интереса 
акципнара и импвине друштва. 

 

89. Слажу ли се сви чланпви управе и надзпрнпг пдбпра да су навпди изнесени у 
пдгпвприма на пвај упитник пп оихпвпм најбпљем сазнаоу у цјелпсти истинити?  

Акп не, навести кпји чланпви управе/надзпрнпг пдбпра се не слажу, с кпјим 
пдгпвприма се не слажу и заштп се не слажу. 

Да, сви чланпви управе и надзпрнпг пдбпра се слажу да су навпди изнесени у 
пдгпвприма на пвај упитник пп оихпвпм најбпљем сазнаоу у цјелпсти 
истинити. 

 

 

90. Пдгпвпрна лица за пппуоаваое пве изјаве (навести име и презиме и функцију кпју 
пбавља пдгпвпрнп лице): 

Лекпвић Љубинкп, в.д. Извршни директпр за прганизаципне, правне и 
кадрпвске ппслпве. 
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Датум пппуоаваоа:     Пптписи чланпва управе / надзпрнпг пдбпра: 

 

                      

                      

                   

    

    

    

    

    

    

    

 

 


