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МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' А.Д. 
              ТРЕБИЊЕ 
ЗП ''ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ'' А.Д. 
          МРКОЊИЋ-ГРАД 
 
Број:ОР-________/15. 
Дана, 14.08.2015.године 
 
 
 На основу члана 26. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 75/04) и 
члана 109. Статута ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град, Одбор за ревизију ЗП 
''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град, подноси: 
 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
о раду Одбора за ревизију  

 
 Извјештај о раду Одбора за ревизију обухвата период од 20.08.2014.године до 
14.08.2015.године. Одбор за ревизију је у извјештајном периоду радио у саставу: 
 

1. Жарко Петровић предсједник, 
2. Тања Јовић, члан 
3. Славко Савић, члан 

 
Одбор за ревизију је у наведеном периоду, одржао укупно  8 сједница: 
 

1. Двадесет трећа сједница     20.08.2014.године 
2. Двадесет четврта сјецјиа     24.09.2014.године 
3. Двадесет пета сједница       13.11.2014.године 
4. Двадесет шеста сједница     24.12.2014.године 
5. Двадесет седма сједница     24.02.2015.године 
6. Двадесет осма сједница 13.03.2015.године 
7. Двадесет девета сједница    15.04.2015.године 
8. Тридесета сједница  17.07.2015.године телефонски 

 
Присуство чланова Одбора на сједницама у наведеном периоду: 
 

1. Жарко Петровић, присуствовао на  8 сједница 
2. Тања Јовић, присуствовала на         6 сједница   
3. Славко Савић, присуствовао на       7 сједница 

 
У извјештајном периоду Одбор за ревизију је донио више различитих аката. Између осталих, 
усвојени су и следећи акти: 
 

− Одлука о усвјању Извјештаја Одјељења интерне ревизије  о обављеној ревизији јавних 
набавки број:08/14. од 25.07.2014.године 

− Препорука  о  усвајању  Извјештаја  о извршеним набавкама за период 15.06.2014.-
31.07.2014.године 

− Препорука НО за покретање приједлога за набавку: 
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− Ревизија главног пројекта за МХЕ ''Бочац 2'' 
− Гориво за возила возног парка ХЕ ''Бочац'' 
− Препорука НО  -Нацрт Одлуке о сазивању 19. редовне сједнице Скупштине акционара 
− ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град на усвајање 

 
  Препорука НО за покретање приједлога за набавку: 
 

− уређење лијеве обале у дужини око 200 метара – израда урбанистичко-техничких услова 
− пројектантске, истраживачке, консултантске и активности службе стручног надзора 

током израдње МХЕ ''Бочац 2'' 
− израда извођачког пројекта за довођење у пуну функцију приступне саобраћајнице на 
− излазу из тунела испод брзотока 
− уређење лијеве обале у дужини око 200 метара 
− Препорука  за Извјештај о пословању ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град 

за период  I-VI 2014.године 
− Препорука за Финансијски извјештај  ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град 

за период I-VI 2014.године 
− Препорука за усвајање Извјештаја о извршеним набавкама за период 15.08.2014.-

31.08.2014.године 
− Препорука за усвајање Правилника о заштити од пожара 
− Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења Интерне ревизија о обављеној ревизији прихода 

и расхода бр.09/14. од 22.08.2014.године. 
− Препорука  о извршеним набавкама за период 15.09.2014.-31.10.2014. 

 
Препорука НО за покретање приједлога за набавку: 
 

− технички преглед за изграђени допунски евакуатор великих вода из акумулације ХЕ 
''Бочац'' 

− Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о обављеној ревизији физичког 
обезбјеђења бр.11/14. од 28.10.2014.године 

− Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о обављеној ревизији 
запошљавања  и обрачун зарада и накнада бр.10/14. од 03.10.2014.године 

− Препорука  за усвајање Извјештаја о пословању ЗП ''ХЕ на Врбасу'' а.д. М.Град за период 
I-IX  2014 године 

− Препорука за усвајање Приједлога Ребаланса плана набавки ЗП ''Хидроелектране на 
Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град за 2014.годину 

 
Сагласност за доношење препоруке у посебном/хитном поступку, на приједлог Управе ЗП 
''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град за покретање поступка за набавку                 
телефонским путем а верификоване су на првој следећој сједници Одбпра за ревизију: 
 

− Студија оправданости додјеле концесије за ХЕ ''Бочац'' 
− Израда пројекта напајања резервоара на коти 327 м.н.м. 
− Набавка и уградња система за резервних заштита на генератору 1 у ХЕ ''Бочац'' 
− Набавка софтвера за урпављање и вођење инвестиција 

„AutoCAD“ софтвер укључујући у обуку 
− Софтвер „Norma Base Plus Radimpex“  за израду предмјера и предрачуна радова 



3 
 

− Реконструкција улазних врата на гаражама 
− Рачунарска опрема 
− Набавка опреме за надоградњу и проширење видео надзора у управној згради и 

Хидроелектрани ''Бочац'' 
− Набавка опреме за видео презентације у сали за састанке у управној згради 
− Електронски систем за евиденцију радног времена 
− Копир апарат мрежни 
− Израда пројекта за постављање три алармне станице система за узбуњивања 

становништва низводно од бране ''Бочац'' 
− Одлука о спонзорству манифестације ''Избор личности године за   2014.године'' коју 

организују ''Независне новине'' д.о.о. Бања Лука 
− Прихвата се  приједлог Управе Предузећа број 561/14. од 12.12.2014.године да се у 

висини 5.000,00 КМ подржи хуманитарна акција ''С љубављу храбрим срцима'' која 
ће бити одржана под покровитељством  Предсједника Републике. 
 

− Препорука са позитивним  мишљењем на  Приједлог Ребаланса плана пословања ЗП ''ХЕ 
на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град за 2014.годину. 

− Препорука о усвајању Извјешаја о извршеним набавкама  за период 01.11.2014. - 
15.12.2014.године 
 

Препорука за покретање приједлога за набавку: 
 

− Симулационе анализе и прорачун пренапона у 35 кV мрежи те набавка одводника 
− пренапона у складу са резултатима анализе 
− Препорука за покретање поступка набавке„EPLAN P8 profesional  и EPLAN software P8 

profesional update V2.0 to V2.3“ 
− Ревизија студије утицаја на животну средину за МХЕ ''Бочац 2'' 
− Трајно рјешавање инсталације, водовода и канализације за оскултациону кућицу 

објекат за осматрање бране 
− Довођење у пуну функцију приступне саобраћајнице на излазу из тунела испод 

брзотока 
− Набавка испитног стола за електро радионицу 
− Раздвајање Т-везе далековода 35 КВ према компензационом базену 
− Замјена постојећих електромеханичких заштита у далеководним пољима у ХЕ ''Бочац'' 
− Ревизија студије утицаја на животну средину за МХЕ ''Бочац 2'' 
− Препорука  НО за усвајање Приједлога Плана набавки ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' 

а.д.  Мркоњић-Град за 2015.годину 
− Препорука за Нацрт Одлуке о сазивању XII ванредне сједнице Скупштине акционара ЗП 

''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град 
− Одлука о именовању  независног ревизора  ''Deloitte'' д.о.о. Бања Лука и ''Deloitte'' д.о.о. 

Београд, за ревизију финансијских извјештаја  ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. 
Мркоњић-Град за 2014. 2015 и 2016.годину. 

− Одлука о усвајању Извјештаја Одјељења интерне ревизије о обављеној ревизији 
некретнина постројења и опреме бр.12/14. од 28.11.2014.године 

− Препорука  НО да прихвати Извјештај процјенитеља ''KPMG'' д.о.о. Београд о процјени 
вриједности инвестиционих некретнина ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-
Град на дан 31.12.2014.године 
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− Препорука за усвајање Извјештаја о попису имовине и обавеза Централне комисије  ЗП 
''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град на дан 31.12.2014.године 

− Препорука  којим се задужује Директор Предузећа и сви Извршни директори да 
појединачно напишу свој извјештај који се односи на пројекат везано за Опточни тунел 

− Препорука  о усвајању Извјештаја о извршеним набавкама за период  15.12.2014. - 
31.12.2014.године 

− Одлука  о усвајању Годишње студије ризика и План рада  Одјељења интерне ревизије за 
2015.годину, број 02/15. од 22.01.2015.године 

− Одлука  о усвајању Извјештаја о раду Одбора интерне ревизије за период 01.01.2014. - 
31.12.2014.године 

− Препорука  за покретање  набавке лиценцираног софтвера 
− Закључак  којим се задужује Ковачевић Здравко Извршни директор за организационо 

правне и кадровске послове  да писмено достави информацију када ће бити укњижено 
земљиште и ко је одговоран за укњижавање земљишта 

− Препорука  о усвајању Извјештаја о извршеним набавкама за период од 01.01.2015. - 
15.02.2015.године и извјештаја за период од  15.02.2015.-28.02.2015.године 

− Препорука  о усвајању исправљеног Извјештаја Централне пописне комисије број:03-
146/15. од 26.01.2015.године о попису имовине и обавеза ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' 
а.д. Мркоњић-Град на дан 31.12.2014.године 

− Препорука, након разматрања Извјештаја Директора Предузећа и Извршних директора  у 
вези пројекта Евакуатора великих вода као и расправе које су након тога услиједиле 
Одбор за ревизију сматра да је инвестицију обзиром на све напријед изнесено, потребно 
што прије ставити у употребу како би се на њу обрачунавала амортизација 

− Препорука  Надзорном одбору на разматрање Нацрта  Правилника о условима и начину 
провођења поступка директног споразума за јавну набавку  роба услуга и радова 

− Препорука   разматрање Плана пословања ЗП ''Хидроелектране на  Врбасу'' а.д. М.Град за 
2015.годину и Плана  пословања ЗП ''ХЕ на Врбасу'' а.д. М.Град  за период 2015-
2017.година 

− Препорука   покретање приједлога за набавку Обнова геодетске мреже и израда нових 
сталних тачака, као и реперних  мјеста које треба урадити према извођачком пројекту 

 
Одлуке и препоруке донесене телефонским путем и  усвојене су на наредној сједници ОР: 

− Препорука -покретање приједлога за набавку инвестиција Изградња МХЕ ''Бочац 2'' 
(грађевински радови) 

− Одлука о именовању В.Д. Директора одјељења интерне ревизије   
− Препорука  покретање  приједлога за набавку инвестиција  Израда студије економске 

оправданости и идејног пројекта са  истражним радовима за ХЕ ''Крупа 218'' 
− Препорука  набавка инвестиција – Набавка новог службеног возила 
− Препорука за допуну листе Комисије за јавне набавке са два члана 
− Препорука за позитивно мишљење  на Финансијски извјештај ЗП ''Хидроелектране 

на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град за 2014.годину 
− Препорука за позитивно мишљење на Извјештај о пословању ЗП ''Хидроелектране  на 

Врбасу'' а.д. Мркоњић-Гад за 2014.годину 
− Препорука за позитивно мишљење на Извјештај независног ревизора ''Deloitte'' d.o.   

Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗП ''ХЕ на Врбасу'' а.д. М.Град за       
2014.годину 
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− Препорука за позитивно мишљење на Извјештај о пословању ЗП ''Хидроелектране на 
Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град за период I-III 2015.године 

− Одлука  о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор Директора Оделења 
интерне ревизије ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић-Град 

− Одлука о прихватању Извјештаја о обављеној ревизији благајничког пословања од стране 
Одјељења интерне ревизије 

− Одлука о прихватању Извјештаја о обављеној ревизији прихода и расхода од стране 
Одјељења интерне ревизије 

− Препорука за продају основног средства Предузећа возила ''PEUGEOT 407' 
− Препорука за покретање приједлога набавке МИНИ-БУСА 
− Препорука  за покретање приједлога  за набавку новог дежурног возила 
− Препорука за  продају основног средства Предузећа возила  ''Renault Mastеr'' 
− Препорука – замјена постојећих електромеханичких заштита у далеководним пољима у 

ХЕ Бочац'' 
− Препорука  за покретање приједлога набавке услуга- Пројекат уређења платоа од 

машинске зграде до кућне турбине 
− Препорука за покретање приједлога набавке роба – замјена аклелерографа  
− Препорука о разматрању Извјештаја Управе предузећа о покренутим 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. 

 
 
 

− Препорука за покретање поступка набавке САП модула за управљање одржавањем у 
оквиру ФМИС система број 04-2038/15. од 09.07.2015.године. 

− Препоруку о прихватању Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у 
ревизорском извјештају „Deloitte“ за 2014. годину. 

− Препоруку о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП “ХЕ на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

− Препоруку о додјели донација донација из Буџета за донације 

 
 
 
              ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                               ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ 
                                                                          ________________________ 
                  Жарко Петровић, дипл.ек. 


