
1 
 

МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС“а.д. 
ТРЕБИЊЕ 
ЗП „ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ а.д. 
МРКОЊИЋ ГРАД 
НАДЗОРНИ ОДБОР 
 
Број НО-        /15 
Дана: 14.08.2015.год 
 
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број:75/04) и 
члана 45. Статута „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град и Надзорни одбор 
„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, подноси: 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
о раду Надзорног одбора 

 
Извјештај о раду Надзорног одбора обухвата период од 20.08.2014. године до 14.08.2015. 
године. Надзорни одбор је у извјештајном периоду радио у саставу: 
 

1. Томислав Тодоровић, предсједник, 
2. Љубомир Клинцов, замјеник предсједника 
3. Жарко Кучинар,члан 
4. Жељко Копања, члан и 
5. Вера Бојић, члан  

 
Надзорни одбор у наведеном периоду, одржао је укупно 8  сједница: 
 

• Двадесет шеста сједница-20.08.2014. године 
• Двадесет седма сједница-26.09.2014. године 
• Двадесет осма сједница-13.11.2014. године 
• Двадесет девета сједница-24.12.2014. године 
• Тридесета сједница-24.02.2015.године 
• Ванредна сједница -13.03.2015. године 
• Тридесет прва сједница - 15.04.2015. године 
• Тридесет друга сједница-17.07.2015.године 

 
На заказаним сједницама НО је радио у пуном капацитету, а присуство чланова одбора на 
сједницама у  2014. и  2015. години било је како слиједи: 
 

1. Томислав Тодоровић- присуствовао на   8  сједница 
2. Љубомир Клинцов-присуствовао на     6   сједница 
3. Жарко Кучинар-присуствовао на    7  сједница 
4. Жељко Копања-присуствовао  на   4  сједница 
5. Вера Бојић-присуствовала на   6  сједница 
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Поред редовних сједница, када је то ситуација захтјевала, а у складу са законским 
могућностима, НО је одржавао сједнице телефонским, односно електронским путем, а сви 
акти који су на овај начин усвојени верификовани су на првој наредној редовној сједници 
Надзорног одбора. 
 
У извјештајном периоду Надзорни одбор је редовно расправљао и доносио битне акте из 
области пословних политика, извршавања планова и политика за добит Друштва. С тим у 
вези, НО је донио више различитих аката ( планова и програма, правилника, одлука, 
извјештаја, закључака и др.) од којих су најзначајнији: 
 

- Сазив за ХIX редовну СА  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
- Одлука о избору-Систем за управљање и аквизацију података-SCADA (DCS) 
- Одлука о сазивању одржавања ХIX редовне сједнице Скупштине акционара ЗП 

„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
- Одлука о покретању-Гориво за возила возног парка 
- Одлука о покретању-Ревизија главног пројекта за МХЕ „Бочац 2“ 
- Одлука о обустављању поступка набавке-Радни трактор са прикључцима ( грн и 

посипачица) и набавка косачице 
- Одлука о покретању –Израда извођачког пројекта за довођење у пуну функцију 

приступне саобраћајнице на излазу из тунела испод брзотока 
- Одлука о покретању-Пројектантске, истраживачке, консултантске и активности 

службе стручног надзора током изградње МХЕ „Бочац 2“ 
- Одлука о покретању-Уређење лијеве обале у дужини око 200 метара-израда 

урбанистичко-техничких услова 
- Одлука о покретању-Уређење лијеве обале у дужини око 200 метара 
- Одлука о усвајању извјештаја о додјели уговора о набавци у периоду од 15.08.2014. 

до 30.09.2014. године 
- Одлука о усвајању Правилника о заштити од пожара 
- Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за период  I-VI 2014. Године 
- Одлука о усвајању Финансијског извјештаја ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 

Мркоњић Град 
- Одлука о покретању-Технички преглед за изграђени допунски евакуатор великих 

вода из акумулације ХЕ „ БОЧАЦ“ 
- Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за период  I- IX 2014.године 
- Одлука о усвајању Ребаланса плана набавки за 2014. Годину 
- Листа кандидата за чланове Комисије за набавке 
- Одлука о прихватању приједлога Управе Предузећа за продају основног средства- 

возила комби-бус, марке „Peugeot BOXER“, 
- Oдлука о усвајању Извјештаја о додјели уговора о набавци у периоду од 15.09.2014 

до 31.10.2014.годину. 
- Анекс  уговора о правима и обавезама Директора и Извршних директора 
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        Следеће одлуке су донешене телефонским путем и верификоване на следећој 
сједници : 
 

• Одлука о спонзорству манифестације „ Избор личности  за 2014. годину“- 
• Одлука о покретању-Студија оправданости додјеле концесије за ХЕ „Бочац“ 
• Одлука о покретању-Софтвер „Norma Base Plus Radimpex“  за израду 

предмјера и предрачуна радова 
• Одлука о покретању-„Auto CAD“ софтвер укључујући и обуку 
• Одлука о покретању- Реконструкција улазних врата на гаражама 
• Одлука о покретању- Израда пројекта за постављање три алармне станице 

система узбуњивања становништва низводно од бране „БОЧАЦ“ 
• Одлука о покретању- Електронски систем за евиденцију радног времена 
• Одлука о покретању- Набавка софтвера за управљање и вођење инвестиција 
• Одлука о покретању- Набавка и уградња система резервних генераторских 

заштита на генератору 1 у ХЕ „БОЧАЦ“ 
• Одлука о покретању- Израда пројекта напајања резервоара на коти 327 м.н.м. 
• Одлука о покретању-Набавка рачунарске опреме 
• Одлука о покретању- Набавка опреме за надоградњу и проширење видео 

надзора у управној згради и Хидроелектрани  „Бочац“ 
• Одлука о покретању-Копир апарат мрежни 
• Одлука о покретању- Набавка опеме за презентацију у сали за састанке у 

управној згради 
• Одлука о усвајању приједлога Управе  о подржавању хуманитарне акције „ С 

љубављу храбрим срцем“ 
 

- Одлука о усвајању Извјештаја о додјели уговора о набавци у периоду од 01.11.2014. 
до 15.12.2014. године. 

- Закључак о утврђивању приједлога ребаланса плана пословања за 2014. Годину 
- Одлука о усвајању Плана набавки ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић 

Град за 2015. Годину 
- Одлука о покретању- „EPLAN P 8 profesional“ i  „EPLAN software P8 profesional 

update V2. 0 to V2.3“ 
- Oдлука о покретању-Симулационе анализе и прорачун пренапона  u 35 kV мрежи та 

набавка одводника пренапона у складу са резултатима анализе 
- Одлука о покретању- Раздвајање Т-везе далековода 35 према компензационом базену 
- Одлука о покретању-Набавка испитног стола за електро радионицу 
- Одлука о покретању- Замјена постојећих електромеханичких заштита у 

далеководним пољима у ХЕ „БОЧАЦ“ 
- Одлука о покретању-Трајног рјешавања инсталација, водовода и канализације за 

оскултациону кућицу-објекат за осматрање бране 
- Одлука о покретању- Довођење у пуну функцију приступне саобраћајнице на излазу 

из тунела испод брзотока 
- Одлука о покретању-Ревизија студије утицаја на животну средину за МХЕ „БОЧАЦ 

2“ 
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- Сазив за XII ванредну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

- Oдлука о обустављању поступка набавке-Реконструкција постојећег складишног 
простора за кабасту и другу робу 

- Посебну одлуку о покретању- Набавка лиценцираног софтвера 
- Одлука о прихватању Извјештаја процјенитеља „KPMG“ d.o.o. Beograd о  процјени 

вриједности инвестиционих некретнина ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. 
Мркоњић Град на дан 31.12.2014. године. 

- Одлука о усвајању извјештаја о извршењу одлука са 29. сједнице Надзорног одбора 
ЗП „ Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, одржане 24.12.2014.године. 

- Одлука о прихватању мишљења адвоката Миле Марчића од 
05.01.2015.године,поводом приједлога Пераћ Мирослава, за ослобађање плаћања 
камата. 

- Одлука о усвајању Извјештаја о додјели уговора о набавци у периоду од 
15.12.2014.до 31.12.2014.године. 

- Одлука о усвајању Извјештаја о попису имовине на дан 31.12.2014. године. 
- Закњучак-НО јеприхватио препоруку ОР у којој се тражи да сви чланови Управе на 

следећу сједницу ОР и НО појединачно доставе извјештај о инвестицији Опточни 
тунел 

- Закључак о прихватању извјештаја Централне комисије о попису имовине и обавеза 
- Одлука о разрјешењу члана Управе, Извршног директора за организационо-правне и 

кадровске послове г-дина Ковачевић Здравка 
- Одлука о именовању в.д. члана Управе и Извршног директора за организационо –

правне и кадровске послове г-дина Лековић Љубинка 
- Уговор о правима и обавезама вршиоца дужности извршног директора за 

организационо-правне и кадровске послове 
- Закључак у утврђивању Приједлога плана пословања ЗП“Хидроелектране на Врбасу“ 

а.д. Мркоњић Град за 2015. годину и Приједлог плана пословања за период 2015-
2017. године. 

- Одлука о сазивању одржавања XIII ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП 
„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

- Одлука о давању сагласности Управи Предузећа за усвајање Правилника о условима 
и начину провођења поступка директног споразума за јавну набавку роба,услуга и 
радова. 

- Одлука о усвајању Препорука Одбора за ревизију 12/15 а која се односи на стављање 
у употребу Евакуатора великих вода 

- Одлука о усвајању Извјештаја о извршеним набавкама у периоду од 01.01.2015. до 
15.02.2015. годинеи Извјештаја за период од 15.02.2015. до 28.02.2015. године. 

- Одлука о усвајању исправљеног Извјештаја Централне  пописне комисије  о попису 
имовине и обавеза по препоруци ОР-11/15. 

- Одлука о покретању-Обнова геодетске мреже и израда нових сталних тачака, као и 
реперних мјеста које треба урадити према изведеном пројекту 

- Сазив за XIII ванредну сједницу Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
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           Следеће одлуке су донесене телефонским путем и верификоване на следећој 
сједници НО: 
 

• Одлука о покретању-Изградња МХЕ „БОЧАЦ 2“ (грађевински радови) 
• Одлука о покретању-Израда студије економске оправданости и идејног 

пројекта са истражним радовима за ХЕ „Крупа 218“ 
• Одлука о покретању- Ново службено возило 
• Одлука о усвајању Закључка Управе предузећа и Препоруке Одбора за 

ревизију 
 

- Одлука о покретању-Замјена акцелографа 
- Одлука о покретању- Набавка моторног возила комбија МИНИ-Буса 
- Одлука о покретању-Пројект уређења платоа од машинске зграде до кућне турбине 
- Одлука о покретању-Дежурно возило за ХЕ „БОЧАЦ“ 
- Одлука о покретању- САП модул за управљање одржавањем у оквиру  ФМИС 

система 
- Одлука  којом се тражи сагласност МХ „Електропривреда РС“ на приједлог Комисије 

за јавне набавке број: 04-1687/15 од 17.06.2015.године за повећање планске цијене за 
набавку услуга 

- Замјена постојећих електромеханичких заштита у далеководним пољима у ХЕ 
„Бочац“ 

- Одлука о продаји возила „Renault Master“ путем лицитације 
- Одлука о продаји службеног возила „PEUGEOT 407“  путем  лицитације 
- Одлука којом се прихватају Извјештаји о извршеним поступцима набавке за периоде: 

 
 15.03.2015-31.03.2015 
 01.04.2015-15.04.2015 
 15.04.2015-30.04.2015 
 01.05.2015-31.05.2015 
 01.06.2015-15.06.2015 
 15.06.2015-30.06.2015 

 
- Закључак о прихватању Финансијског извјештаја ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ 

а.д. Мркоњић Град за 2014. Годину 
- Закључак о прихватању Извјештаја  о пословању ЗП“Хидроелектране на Врбасу“а.д. 

Мркоњић Град 
- Закључак о прихватању Финансијског извјештаја и Извјештаја независног ревизора, 

на дан 31.12.2014. године 
- Одлука о прихватању Извјештаја о пословању ЗП „Хидроелектране на Врбасу“а.д. 

Мркоњић Град за период од  I-III 2015.године. 
- Закључак о прихватању Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у 

ревизорском извјештају „Deloitte“ за 2014. годину. 
- Закључак о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП “ХЕ на 

Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
- Закључак о додјели донација донација из Буџета за донације 
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Свакако, једна од књучних активности НО је активно учешће у реализацији неких 
развојних пројеката, прије свега оних који се тичу инвестирања у нове производне објекте, 
са крајњим циљем производње нових киловат-часова електричне енергије. Заједно са 
другим органима Предузећа, прије свега Одбором за ревизију, НО је активно учествовао у 
припремним активностима на реализацији пројекта изградње МХЕ Бочац 2“. Надзорни 
одбор и даље, у складу са својим одговорностима, заједно са осталим управљачким 
структурама Предузећа интезивно проводи активности на реализацији овог инвестиционог 
подухвата. 
 
Сва акта, усвојена од стране Надзорног одбора су уредно  потписана и 
овјерена,протоколисана и достављена на сва предвиђена мјеста, као и евиденцији 
Надзорног одбора   и архиви Предузећа. 
 
У свом раду, Надзорни одбор се водио принципима законитости, пословне етике и 
максималне заштите интереса Предузећа и његових акционара, али и запослених радника 
и њему. 
 

 
 
 

       ПРЕДСЈЕДНИК                           
НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                          
                                                                                         _____________________ 
                                                                                         Мr Томислав Тодоровић 


