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  -Надзорни одбор-                          

Број: 12132/21-XVI.-2.1.     

Дана,10.11.2021. године                Скупштини 

акционара                                                                                                                                                                         

                                 ЗЕДП «Електро-Бијељина

» а.д. 

                                    БИЈЕЉИНА   

                                                                                         

         ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОД

БОРА  

       ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА« А.Д. БИЈЕЉ

ИНА   

     за период од 27.11.2020.године до 10.11.2021. године 
 

 

На основу члана 44. тачка 22. Статута ЗЕДП 

«Електро-Бијељина» а.д.  Бијељина, Надзорни 

одбор  Скупштини  акционара  доставља            

Извјештај о свом раду за период од  27.11.2020. 

године до 10.11.2021. г. односно од 4. сједнице  

до 16. сједнице,  закључно.  

 

У извјештајном периоду одржано је 13. сјед

ница  Надзорног одбора на   којима је раз

матрано и одлучивано по питањима везано 

за  пословање ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. 

Бијељина из надлежности Надзорног    одб

ора и донијето је 104 одлукe, један закључак и једно 

обавјештење. 
 

    Наводимо одлуке и закључке донијете у 

извјештајном периоду: 

 
На четвртој сједници Надзорног одбора од 31.12.2020. године 



донијете су следеће одлуке: 
 

- О д л у к а  Разрјешава се Васо Арсеновић, доктор 

економских наука,  вршилац дужности директора М

Х “ЕРС” - МП а.д. Требиње -                    ЗЕДП “Е

лектро-Бијељина“ а.д Бијељина.Разрјешење се 

врши на дан 31.12.2020. године, када именован

ом престаје функција  вршиоца       дужнос

ти директора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕ

ДП  “Електро-Бијељина“ а.д Бијељина. 

   

О д л у к у Разрјешава се Недељко Ћорић, дипломирани 

економиста,   вршилац дужности извршног директора за 

економско - финансијске послове МХ  “ЕРС” - МП а.д. Треби

ње -ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д  Бијељина.Ра

зрјешење се врши на дан 31.12.2020. године, ка

да именованом престаје функција  вршиоц

а  дужности  извршног директора  за економско - 

финансијске послове МХ “ЕРС” - МП а.д.  Требиње - ЗЕД

П “Електро- Бијељина“ а.д Бијељина. 

 

О д л у к у Разрјешава се Драган Перић, дипломирани 

инжињер електротехнике,вршилац  дужности  извршног 

директора за техничке послове МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -

ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д   Бијељина. 

Разрјешење се врши на дан 31.12.2020. године, 

када именованом      престаје функција  вр

шиоца дужности извршног директора  за техничке 

послове МХ “ЕРС” - МП а.д.  Требиње - ЗЕДП “Елек

тро- Бијељина“ а.д Бијељина.                

 

О д л у к у Именује се Васо Арсеновић, доктор економских 

наука, из  

Бијељине за вршиоца дужности директора 

МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП  “Електро-

Бијељина“ а.д. Бијељина. 

                                

Именовање се врши на дан 31.12.2020. године, а 

мандат именованом  траје до избора носи

оца ове функције по основу Јавног конкур

са у     складу са Законом о јавним предуз

ећима и Законом о владиним,      министарс



ким и другим именовањима.                   

Права  и  обавезе  именованог  теку  од 

01.01.2021. године, а регулисаће  се Уговором 

о правима и обавезама директора и Угово

ром о раду.   

                

О  д  л  у  к  у  Именује  се  Драган Перић, дипломирани 

инжењер електротехнике, из Бијељине за вршиоца дуж

ности извршног директора за управљање имовином МХ 

“ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бије

љина“ а.д. Бијељина.                     

  Именовање се врши на дан 31.12.2020. године, а 

мандат именованом  траје до избора носи

оца ове функције по основу Јавног конкур

са у     складу са Законом о јавним предуз

ећима и Законом о владиним,       министар

ским и другим именовањима.   

 

О  д  л  у  к  у  Именује  се  Гордана Трампић, дипломирани 

инжењер електротехнике из Власенице за вршиоца дужно

сти извршног директора за теренске операције МХ “ЕРС” 

- МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-   Бијељина

“ а.д. Бијељина. 

  Именовање се врши на дан 31.12.2020. године, а 

мандат именованом  траје до избора носи

оца ове функције по основу Јавног конкур

са у     складу са Законом о јавним предуз

ећима и Законом о владиним,       министар

ским и другим именовањима.   

 

О д л у к у Именује се Стеван Сандић , мастер инжињер 

машинства из  Угљевика за  вршиоца  дужности 

извршног директора за управљање мрежом МХ “ЕРС” - МП 

а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д.  Б

ијељина. 

  Именовање се врши на дан 31.12.2020. године, а 

мандат именованом  траје до избора носи

оца ове функције по основу Јавног конкур

са у     складу са Законом о јавним предуз

ећима и Законом о владиним,        министар

ским и другим именовањима.   

  



О  д  л  у  к  у  Именује  се  Обрен Марковић, дипломирани 

економиста из Доње Пилице - Зворник за вршиоца дужнос

ти извршног директора за мјерење и односе са корисницима М

Х “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП      “Електро

-Бијељина“ а.д. Бијељина.                              

  Именовање се врши на дан 31.12.2020. године, а 

мандат именованом  траје до избора носи

оца ове функције по основу Јавног конкур

са у     складу са Законом о јавним предуз

ећима и Законом о владиним,       министар

ским и другим именовањима.   

 

О  д  л  у  к  у  број :Именује  се  Недељко Ћорић, 

дипломирани економиста, из Бијељине за   вршиоца ду

жности извршног директора за послове подршке МХ “ЕР

С” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељин

а“ а.д. Бијељина.                  

  Именовање се врши на дан 31.12.2020. године, а 

мандат именованом  траје до избора носи

оца ове функције по основу Јавног конкур

са у     складу са Законом о јавним предуз

ећима и Законом о владиним,       министар

ским и другим именовањима.   

    
Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора у складу са новим Статутом 
ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина предлаже члановима Надзорног 
одбора да сваки члан Надзорног буде задужен за одређени организациони 
дио предузећа, и то: 
За управљање имовином задужен је Дарко Алексић, 
За теренске операције задужен је Спасоје Благојевић, 
За управљање мрежом задужен је Милорад Солаковић, 
За мјерење и односе са купцима задужена је Биљана Стајић и 
За послове подршке задужен је Миле Јовановић. 
          

На петој сједници Надзорног одбора од 29.01.2021. године 
донијете су следеће одлуке: 
 
О  д  л  у  к  у  Усваја се Правилник о планским дистрибутивним 

губицима електричне енергије ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 
2021. годину.                                         
 

О  д  л  у  к  у   Надзорни одбор ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 

Бијељина је, након разматрања Одлуке Управе предузећа ЗЕДП 



“Електро-Бијељина” а.д. Биејљина број 394/21 - УП/2-2.1.од 26.01.2021. 
године, а на основу Одлуке Управе Матичног предузећа број 01-230-1/21 од 
25.01.2021. године, доноси Одлуку о утврђивању нестандардне услуге 
“израда и достава обавјештења о искључењу крајњег купца са 
дистрибутивне мреже по захтјеву Снабдијевача”.                                         
Цијена нестандардне услуге “израда и достава обавјештења о искључењу 
крајњег купца са дистрибутивне мреже по захтјеву Снабдијевача” из члана I 
ове Одлуке, утврђена је на бази калкулације трошкова и износи 8,14 КМ (без 
ПДВ-а).                              
ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина ће све трошкове који произилазе из 
реализације захтјева снабдјевача за искључење крајњих купаца са 
дистрибутивне мреже, збирно фактурисати снабдјевачу на крају обрачунског 
периода током којег је поступано по захјтеву, уз обавезно прилагање 
аналитике извршених радњи по сваком од мјерних мјеста на које се исти 
односио. 
                           О б р а з л о ж е њ е 
                   
Потребу за допуном јединственог Цјеновника услуга наметнуло је 
успостављање функција тржишног снабдијевања, при чему је улогу 
снабдјевача по тржишним условима преузела Дирекција за снабдијевање у 
Матичном предузећу. 
Политиком наплате, као једна од мјера заштите ненаплаћених потраживања, 
предвиђена је и мјера искључења са дистрибутивне мреже. Искључење 
извршава дистрибутер, на захтјев снабдјевача. 
Израда и достава обавјештења о искључењу крајњег купца са дистрибутивне 
мреже по захјтеву снабдјевача, нова је услуга коју је потребно укључити у 
једниствени Цјеновник нестандардних услуга, а за коју ће Дистрибутер 
испостављати фактуру у износу од 8,14 КМ по једном мјерном мјесту за које 
је поднесен захтјев за искључење. У наведену цијену није укључен ПДВ. 
Предложена цијена је утврђивана на бази следећих трошкова: 
 
   - генерисања обавјештења о искључењу; 
   - материјал потребан за штампу и само штампање обавјештења; 
   - достава обавјештења крајњем купцу, у складу са захтјевом снабдјевача. 
 
Услуга генерисања и доставе обавјештеа о искључењу, Дистрибутер ће 
снабдијевачу збирно фактуристи на крају обрачунског периода, заједно са 
трошковима искључења/поновног укључења, уз обавезу да у прилогу 
испостављање фактуре достави и евиденције појединачно издатих и 
достављених обавјештења о искључењу, као и евиденцију извршених 
искључења/укључења. 
 

О д л у к у Усваја се Извјештај о реализованим  наб

авкама за период 01.07.- 30.11.2021. године.    

  

О д л у к у  Усваја се План рада Надзорног одбора за 2021. годину. 



 

На шестој сједници Надзорног одбора од 16.02.2021. године 
донијете су следеће одлуке: 
 

О д л у к у Верификује се телефонске одлуке Надзорног одбора 

донешене телефонским путем и то: 

Одлуке број: 1079/2021-НО-1. , 1079/2021-НО-1.1., 1079/2021-НО-1.2., 

1079/2021-НО-1.3, 1079/2021-НО-1.4.,1079/2021-НО-1.5. 

 

О д л у к у Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију за јануар 

2021. године. 
 

О  д  л  у  к  у  Утврђује се текст Плана активности на Отклањању 

неправилности по налазу Главне службе за ревизију јавног сектора. 
  

О д л у к у Утврђује се приједлог Ребаланса Плана пословања ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2020. годину. 

О д л у к у  о сазивању ванредне Скупштине акционара MХ “ЕРС” - 

МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 
61. сједница, која ће се одржати дана 04.03.2021. године (четвртак) са 
почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. 
Мајевичка бр. 97.Ванредна Скупштина акционара се сазива ради усвајања 
Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 
2020. годину, Плана активности на отклањању неправилности  по налазу 
Главне службе за ревизију јавног сектора 

О д л у к у  о утвђивању приједлога за формирање Комисије за 

гласање на 61. ванредној Скупштини акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина” 
а.д. Бијељина. 

 

На седмој сједници Надзорног одбора од 25.02.2021. године 
донијете су следеће одлуке: 
 
О д л у к у о Усвајaњу Извјештаја Центране п

описне комисије о попису имовине и обав

еза ЗЕДП ”Електро-Бијељина” а.д. Бијељина  с

а стањем на дан 31.12.2020. године, број: 5615-2/2020 

од 22.02.2021. године  достављен од стране Управе предузећа 

број:  1531/21 –  УП/6.-7.1. од 23.02.2021. године о обављеном попису 

основних средстава, материјала, резервних дијелова, ситног инвентара и 

алата у употреби и на залихи, ХТЗ опреме и ауто гума, инвест



иција  у  току , те  попису  потраживања  и       

обавеза те сумњивих и спорних   потражив

ања и новчаних средстава,  као и попису п

отраживања од купаца и отпису  потражив

ања на дан 31.12.2020. године.                                                                                       

Резултате утврђене пописом евидентират

и у складу са МРС, МСФИ и усвојеним рачун

оводственим политикама предузећа.       

                                                         

Саставни дио ове Одлуке су: 

 

- Одлука о усвајању извјештаја о попису 

основних средстава са            стањем н

а дан 31.12.2020 године, број: 1547/2021-НО/XII-2.1.   

- Одлука о усвајању извјештаја о попису 

материјала, резервних             дијелов

а,ситног инвентара и алата у употреб

и и на залихи, ХТЗ          опреме и ауто 

гума са стањем на дан 31.12.2020. године,                        

број: 1547/2021-НО/VII-2.2.   

- Одлука о усвајању извјештаја о попису 

инвестиција у току са             стањем н

а дан 31.12.2020. године, број:1547 /2021-НО/VII-2.3.     

   -  Одлука о усвајању извјештаја о попису 

потраживања,обавеза и новчаних  сред

ства са стањем на дан 31.12.2020 године,              бро

ј:1547/2021-НО/VII-2.4.  

 

О д л у к у  о Усвајању Оперативног Плана јавних набавки ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2021. годину достављен од стране 
Управе предузећа број 1531/21 – УП/6.-8.1. од 23.02.2021. године.                                              
У складу са Статутом ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина набавке које 
имају вриједност преко 100.000,00 КМ, прије покретања поступка набавке 
морају имати сагласност Управе МХ “ЕРС” - М.П. а.д. Требиње. 
 

О д л у к у Захтјев за заштиту права радника Крунић Стојана из 

Бијељине, упућеног због распореда радника на радно мјесто референт за 
имовинско-правне послове-Служба за кадровске и и правне послове, те 
коефицијента за обрачун плате, одбија се као неоснован. 
 

О  д  л  у  к  у   Захтјев за заштиту права радника Радић Виолете, 

упућеног због распореда радника на радно мјесто референт обрачуна и 
наплате са мјестом рада у Зворнику, одбија се као неоснован. 



 

О  д  л  у  к  у  Захтјев за заштиту права радника Ристић Душка из 

Угљевика-Доња Трнова бб, упућеног због распореда радника на радно мјесто 
самостални електромонтер у Теренској јединици Угљевик (Тим Угљевик) - 
Служба за координацију теренских операција у Сектору за теренске 
операције, те коефицијента за обрачун плате, одбија се као неоснован. 
 

На осмој сједници Надзорног одбора од 14.04.2021. године 
донијете су следеће одлуке: 
 
О  д  л  у  к  у  о Верификацији Одлуке Надзорног одбора број: 

2754/2021- НО од 23.03.2021. године, о одбијању захтјева за заштиту права 
радника Марковић Марка као неоснован, донесена телефонским путем уз 
сагласност свих чланова.   
 
 
 
 
 

О д л у к у о Верификацији Одлуе Надзорног одбора број: 2754/2021- 

НО од 23.03.2021. године, о одбијању захтјева за заштиту права радника 
Стојишић Раденка као неоснован, донесена телефонским путем уз 
сагласност свих чланова.   
 

О  д  л  у  к  у   о Верификацији Одлуке Надзорног одбора број: 

3352/2021- НО од 07.04.2021. године, о приједлогу оснивања новог 
предузећа под називом “Друштво са ограниченом одговорношћу 
“Обновљиви извори енергије Власеница”, (скраћени назив: ОИЕ Власеница”) 
са сједиштем у Зворнику 75 400, Каракај бб, донесена телефонским путем уз 
сагласност свих чланова.   
 

О д л у к у о Усвајању Извјештаја о раду Слу

жбе заштите на раду,   противпожарне заш

тите, цивилне заштите и заштите животне 

средине у 2020. години.                                                        

Усваја се програм мјера заштите на раду, 

заштите од пожара и        управљања заштит

ом животне средине за 2021. годину.    

 

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и      набавка опреме  

за ТЈ Власеница, према захтјеву број: 3387/21 

од 08.04.2021. године, као инвестиција за 2021. 

годину чија изградња и    набавка је предв



иђена Ребалансом Плана инвестиција ЗЕДП ”Еле

ктро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020. годину у 

укупном износу од 86.870, 00 КМ.     
                         

О д л у к у  Одобрава се изградња електро

енергетских објеката и     набавка опрем

е   за ТЈ “Електродистрибуција” Братунац, пре

ма захтјеву број: 3386/2021   од 08.04.2021. године, 

као инвестиција за 2020. годину чија изгра

дња и  набавка је предвиђена Ребалансом Плана             

инвестиција ЗЕДП  ”Електро-Бијељина“ а.д. Б

ијељина за 2020. годину у укупном износу од 730.000,00 КМ, од 

чега износ од 651.500 КМ        властита средства,а донације у износу од 
78.500 КМ. 
 

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и      набавка опреме 

за ТЈ “Електродистрибуција” Угљевик, према  з

ахтјеву  број: 3388 / 2021 од 08.04.2021. године, као 

инвестиција за 2020. годину чија изградња и 

набавка је предвиђена Ребалансом Плана инвес

тиција ЗЕДП ”Електро- Бијељина“ а.д. Бијељи

на за 2020. годину у укупном износу од 173.500 КМ.      

                                     

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и      набавка опреме 

за ТЈ “Електродистрибуција” Зворник, према з

ахтјеву   број: 3385/ 2021 од 08.04.2021. године, као 

инвестиција  за 2020. годину чија изградња 

и  набавка  је  предвиђена  Ребалансом Плана             

инвестиција ЗЕДП ”Електро- Бијељина“ а.д. Б

ијељина за 2020. годину у укупном износу од 80.000 КМ.                             

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и      набавка опреме 

за ТЈ “Електродистрибуција” Бијељина, према з

ахтјеву  број: 3384/21 од 08.04.2021. године, као и

нвестиција за 2020. годину чија изградња и 

набавка је предвиђена Ребалансом Плана инвес

тиција      ЗЕДП ”Електро- Бијељина“ а.д. Биј

ељина за 2020. годину у укупном износу од 250.700 КМ. 

 

О д л у к у Одобрава се инвестициона наб



авка за Дирекцију          Предузећа  према 

захтјеву број 3432/2021 од 09.04.2021. године,  као    

инвестиција за 2020.  годину чија  набавка ј

е предвиђена Ребалансом  Плана  инвестиција З

ЕДП ”Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020.   

годину. 

 

О  д  л  у  к  у   о утврђивању услова и критеријума за избор и 

именовање чланова Управе предузећа МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње- ЗЕДП 
»Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, то: 
 
- директора предузећа, 
- извршног директора за управљање имовином,  
- извршног директора за теренске операције, 
- извршног директора за управљање мрежом, 
- извршног директора за мјерење и односе са корисницима услуга и 
- извршног директора за послове подршке. 
 
О д л у к у  о расписивању јавног конкурса. 
 

О д л у к у  Именује се Комисија за избор чланова Управе предузећа 

ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, и то: 
  
I - из реда запослених у Матичном предузећу: 
1. Момчило Дамјанац, стручни сарадник за норматицну евиденцију за 
правне послове, за предсједника 
2. Страхиња Симовић, водећи инжињер за контролу губитака електричне 
енергије и енергетску ефикасност, за члана и 
3. Борис Божић, самостални стручни сарадник за комерцијалне набавке, за 
члана 
  
II- из реда запослених у Предузећу:  
1 .Милош Митровић, за члана  
2. Јован Марковић, за члана 
 
III-За секретара Комисије именује се Снежана Мулина. 
 
Комисија за избор ће радити у сагласности са Одлуком о утврђивању услова 
и критерија за избор чланова Надзорног одбора, расписаним Јавним 
конкурсом, одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима у РС, Етичким кодексом ЗЕДП 
«Електро-Бијељина» а.д. Бијељина и Статутом Предузећа. 
Задатак Комисије за избор је да размотри пријаве приспјеле на Конкурс, 
сачини листу кандидата који испуњавају критерије за именовање, по потреби 
прикупи додатне информације о кандидатима, обави интервјуе и након тога 



предложи ранг листу са најбољим кандидатима и достави је Надзорном 
одбору на разматрање и одлучивање.   
За рад комисије и секретара одређује се накнада у износу од 500,00 КМ. 
 

На деветој сједници Надзорног одбора од 31.05.2021. године 
донијете су следеће одлуке: 
 
О д л у к у Усваја се Извјештај о реализов

аним набавкама за период 01.04. до 15.05.2020. г

одине. 

 

О д л у к у Усваја се Извјештај о раду Одбо

ра за ревизију за период фебруар – март 

2021. године. 

 

О д л у к у  Захтјев за заштиту права–приговор радника Градинац 

Слободана из Власенице, на Рјешење број: 102-5/21 од 30.03.2021. године, 
којим је утврђена одговорност именованог за повреду радне обавезе из 
члана  7. став 2. тачка 2.  Правилника о одговорности за повреду обавезе 
из уговора о раду и материјалној одговорности радника ЗЕДП 
„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, одбија се као неоснован. 
 

З а к љ у ч а к  Надзорни одбор ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина 

сугерише Управи предузећа да у разумном року у сарадњи са стручним 
службама предузећа објави Конкурс за именовање чланова Управе 
предузећа.  
 

О д л у к у Мијења се Одлука број: 3352/2021 - НО од 07.04.2021. године у 

тачки II.                                             
Измјена се односи на назив предузећа: Друштво са ограниченом 
одговорношћу “Обновљиви извори енергије Власеница”, (скраћени назив: 
ОИЕ Власеница”) са сједиштем у Зворнику 75 400, Каракај бб, се мијења у 
Друштво са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори енергије”, 
(скраћени назив: “ОИЕ”) са сједиштем у Зворнику 75 400, Каракај бб. 
У преосталом дијелу Одлука Надзорног одбора остаје непромијењена. 
 

На десетој сједници Надзорног одбора од 08.06.2021. године 
донијете су следеће одлуке: 
 
О д л у к у Усваја се Извјештај о раду Одбо

ра за ревизију за период април – мај 2021. г

одине. 

 
О д л у к у  Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и прихватио 



приједлог Плана пословања МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
“Електро-Бијељина а.д.  Бијељина за 2021. годину.                
План пословања МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина а.д. 
Бијељина за 2021. годину је усаглашен са Планом пословања 
МХ ”Електропривреда РС”  Матично предузеће  а.д. Требиње за 2021. 
годину, који је усвојила Влада Републике Српске у функцији Скупштине 
акционара Акцијског фонда РС.          
Утврђени приједлог Плана пословања се упућује Скупштини акционара са 
приједлогом да се исти усвоји. 
 
О д л у к у Констатује се да је Надзорни одбор разматрао и прихватио 
приједлог Плана период 2021.-2023. годину.                
План пословања МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина а.д. 
Бијељина за период 2021.-2023. годину је усаглашен са Планом пословања 
МХ ”Електропривреда РС”  Матично предузеће  а.д. Требиње за период 
2021.-2023. годину, који је усвојила Влада Републике Српске у функцији 
Скупштине акционара Акцијског фонда РС.          
Утврђени приједлог Плана пословања се упућује Скупштини акционара са 
приједлогом да се исти усвоји. 
 

О д л у к у  Констатује се да се досадашњи вршилац дужности 

чланa Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина Алексић Даркo, који је именован Одлуком 
Скупштине акционара број: 5508/2020-СА/LX-17. од 28.12.2020. године, 
разрјешава ради именовања члана Надзорног одбора по проведеном 
Јавном конкурсу.                        
Утврђени приједлог за разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног 
одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина се упућује Скупштини 
акционара са приједлогом да се исти усвоји. 
 

О д л у к у  Прихвата се Извјештај о раду Комисије за избор једног члана 

Надзорног одбора 5508/20-2 од 19.05.2021. године са приједлогом коначне 

Ранг листе најквалификованијег кандидата за члана Надзорног одбора. 

Утврђује се приједлог за именовање једног члана Надзорног одбора ЗЕДП 

“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, у складу са приједлогом Комисије за 

избор и утврђеном Ранг листом, то: 

1. Дарко Алексић, дипломирани правник из Бијељине, 

Утврђени приједлог упућује се Скупштини акционара са препоруком да се 

наведени кандидат именује умјесто досадашњег вршилаца дужности члана 

Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње- ЗЕДП 

“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина. 

 
 



О д л у к у Констатује се да се досадашњи вршилац дужности чланa 

Надзорног одбора МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина Солаковић Милораду, који је именован 
Одлуком Скупштине акционара број: 5508/2020-СА/LX-13. од  28.12.2020. 
године, разрјешава се ради именовања члана Надзорног одбора по 
достављеном приједлогу Инвестиционо развојне банке Републике Српске 
број:  08/2-42-334/07 од 08.06.2021.године.                       
Утврђени приједлог за разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног 
одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина се упућује Скупштини 
акционара са приједлогом да се исти усвоји. 
 
О д л у к у  Констатује се да је Пензијски резервни фонд Републике Српске 
(ПРЕФ) дописом број 01-185/21 од 08.06.2021. године уступио право 
именовања члана Надзорног одбора Инвестиционо развојној банци 
Републике Српске, која је дана 08.06.2021. године доставила приједлог број 
08/2-42-334/07 од 08.06.2021. године да се за члана Надзорног одбора ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина именује Славко Лазић из Бијељине 
испред Фонда за реституцију Републике Српске. Утврђује се приједлог за 
именовање члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
Бијељина испред Фонда за реституцију по достављеном приједлогу, и то: 

1. Славко Лазић, дипл.инж.пољопривреде из Бијељине 

Приједлог се упућује Скупштини акционара на разматрање и доношење 

одлуке. 

Утврђени приједлог за разрјешење вршиоца дужности члана Надзорног 
одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина се упућује Скупштини 
акционара са приједлогом да се исти усвоји. 
 

О д л у к у  Сазива се ванредну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - 

МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 
62. сједница, која ће се одржати дана 01.07.2021. године (четвртак) са 
почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. 
Мајевичка бр.97.  

 
Ванредна Скупштина акционара се сазива ради: усвајања Плана пословања 
ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину, усвајања Плана 
пословања за период 2021-2023. године,разрјешење в.д. чланова Надзорног 
одбора и именовање једног члана Надзорног одбора по проведеном јавном 
конкурсу и једног члана по достављеном приједлогу Фонда за реституцију. 
 

О  д  л  у  к  у   Утврђује се приједлог за формирање Комисије за 

гласање за ванредну 62. сједницу Скупштине акционара, која ће се одржати 
дана 01.07.2021. године са почетком у 11,00 часова, а поновљене 02.07.2021. 
године у исто вријеме и на истом мјесту.  
 
 



 

На једанаестој сједници Надзорног одбора од 23.07.2021. 
године донијете су следеће одлуке: 
 
О д л у к у Верификује се телефонска Одлука Надзорног одбора број: 

6236/2021-НО-1.  од 10.06.2021. године о разрјешењу в.д. директора ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина донесена телефонским путем уз 
сагласност свих чланова.      
 
О д л у к у Верификује се телефонска Одлука Надзорног одбора број: 

6236/2021-НО-1.1. од 10.06.2021. године о именовању вршиоца дужности 

директора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина донесена телефонским 
путем уз сагласност свих чланова.      
 

О д л у к у Верификује се телефонска Одлука Надзорног одбора број: 

6236/2021-НО-1.2. од 10.06.2021. године о именовању вршиоца дужности 

извршног директора за управљање мрежом ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
Бијељина донесена телефонским путем уз сагласност свих чланова.    
  

О д л у к у Верификује се телефонска Одлука Надзорног одбора број: 

6236/2021- Н О -1.3. од 10.06.2021. године о именовању Комисије за 

примопредају дужности између разрјешеног вршиоца дужности директора и 
новоименованог вршиоца дужности директора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
Бијељина донесена телефонским путем уз сагласност свих чланова.   
 

О д л у к у Верификује се телефонска Одлука Надзорног одбора 

број: 6236/2021-НО-1.4.  од 10.06.2021. године о именовању Комисије за 

примопредају дужности између разрјешеног вршиоца дужности извршног 
директора за мјерење и односе са корисницима који је био овлаштен за 

Сектор управљање мрежом и  новоименованог вршиоца дужности 

директора за управљање мрежом ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина 
донесена телефонским путем уз сагласност свих чланова.     
 

О д л у к у Усваја се Извјештај о раду Одбо

ра за ревизију за јуни 2021. године. 

 

О д л у к у Одобрава се набавка услуга уградње бетонских стубова 

за потребе Теренских јединица ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 
реализацију пројеката из програма ЕБРД, према захтјеву број: 7332/21 од 
09.07.2019. године, чија набавка је предвиђена Оперативним Планом 
набавки ЗЕДП ”Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину на позицији 
213.1. у укупном износу од 793,124.00 КМ без ПДВ-а. 
 

О  д  л  у  к  у  Констатује се да је Надзорни одбор ЗЕДП 



“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина разматрао, да прихвата приједлог и да 

доноси иновирани Правилник о јединственом обављању послова управљања 

електродистрибутивним системом у Републици Српској, достављен по акту 

Управе предузећа број: 7383/21 – УП/6.-4.1. од 12.07.2021. године, који је у 

претходној процедури усвојен од стране Техничког савјета 
електродистрибутивних зависних предузећа.                 
Доношењем овог (иновираног) Правилника, престаје да важи ранији 
Правилник о јединственом обављању послова управљања 
електродистрибутивним системом и Републици Српској. 
 

И з ј а ш њ е њ е Надзорном одбору је достављен захтјев Управе предузећа 

за достављање мишљења односно изјашњења да ли је у Плану пословања 
за 2018. годину, трогодишњем Плану пословања за 2018-2020. годину, Плану 
пословања за 2019. годину, трогодишњем Плану пословања за 2019-2021. 
годину, Плану пословања за 2020. годину, трогодишњем Плану пословања за 
2020-2022. годину, Плану пословања за 2021. годину и трогодишњем Плану 
пословања за 2021-2023. годину, предвиђена продаја непокретности 
означене као к.ч. 7287/4 у К.О. Зворник, уписане у П.Л. број: 2613/2 са 
правом посједа у корист МХ „ЕРС“ М.П. а.д. Требиње ЗЕДП 
„Електро-Бијељина“ у обиму 1/1, а која је у земљишно-књижној евиденцији 
уписана у З.К. улошку број: 5524 у К.О. Зворник. 
Прије свега наглашавамо да је Надзорни одбор у садашњем саставу 
именован дана 01.07.2020. године,те је сходно тој чињеници разматрао само 
планове почев од 2020. године. Ипак, извршен је увид и у раније планове 
наведене у допису и утврђено је да ни у једном од наведених планова није 
предвиђена односно планирана продаја наведене непокретности. 
 

О  д  л  у  к  у  Констатује се да је Надзорни одбор ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина разматрао молбу достављену од стране 

вршиоца дужности директора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина број 
6571/21 од 18.06.2021. године, те у складу са чланом 66. став 2. Статута ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, Надзорни одбор даје сагласност в.д. 

директору предузећа да поред обављања наведене функције, може 

обављати и функцију предсједника Надзорног одбора “Предузећа за 

поштански саобраћај Републике Српске” а.д. Бања Лука, а што је ограничено 

чланом 7. менаџерског Уговора. 

 

На дванаестој сједници Надзорног одбора од 05.08.2021. 
године донијете су следеће одлуке: 
 

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и набавка опреме за 

ТЈ “Електродистрибуција” Власеница, прем

а захтјеву број: 7703 од 20.07.2021. године, као и

нвестиција за 2021. годину чија       изградњ



а и набавка је предвиђена Планом инвести

ција ЗЕДП ”Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина з

а 2021. годину у укупном износу од 647.000,00 КМ.      

                         

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и     набавка опреме   

за ТЈ “Електродистрибуција” Братунац, према з

ахтјеву број: 7704 од 20.07.2021. године, као инв

естиција за 2021. годину чија изградња и на

бавка је предвиђена Планом инвестиција З

ЕДП ”Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. 

годину у укупном износу из властитих средстава од 289.500,00 КМ и 

донација у укупном износу од 1.048.500,00 КМ.  
                                  

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и     набавка опреме   

за ТЈ “Електродистрибуција” Угљевик, према з

ахтјеву број: 7705  од 20.07.2021. године, као инв

естиција за 2021. годину чија изградња и на

бавка је предвиђена Планом инвестиција З

ЕДП ”Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. г

одину у укупном износу из властитих средстава од 316.000,00 КМ. 

 

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и     набавка опреме   

за ТЈ “Електродистрибуција” Зворник, према з

ахтјеву број: 7702  од 20.07.2021. године, као инв

естиција за 2021. годину чија изградња и на

бавка је предвиђена Планом инвестиција З

ЕДП ”Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. г

одину у укупном износу из властитих средстава од 316.000,00 КМ.  

 

О д л у к у Одобрава се изградња електрое

нергетских објеката и     набавка опреме 

за ТЈ “Електродистрибуција” Бијељина, према з

ахтјеву број: 7701  од 20.07.2021. године, као инв

естиција за 2021. годину чија изградња и на

бавка је предвиђена Планом инвестиција З

ЕДП ”Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. г

одину у укупном износу из властитих средстава од 851.500,00 КМ. 

 

О д л у к у Одобрава се инвестициона наб



авка за Дирекцију          Предузећа  према  

захтјеву број 7700 од 20.07.2021. године, као        и

нвестиција за 2021.годину чија набавка је п

редвиђена Планом         инвестиција ЗЕДП 

“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годи

ну. 

 

О д л у к у Одобрава се набавка трафо станица 10/0,4 kV за потребе 

ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, према захтјеву број: 7959/21 од 
26.07.2019. године, чија набавка је предвиђена Оперативним Планом 
набавки ЗЕДП ”Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину на позицији 
211.1. у укупном износу од 800,000.00 КМ без ПДВ-а. 
 

О д л у к у Прихвата се информација у вези тужбе о ништавости 

Уговора о продаји непокретности. 
 

На тринаестој сједници Надзорног одбора од 18.08.2021. 
године донијете су следеће одлуке: 
 

О  д  л  у  к  у  Констатује се да је Надзорни одбор ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина разматрао молбу достављену од стране 

вршиоца дужности извршног директора за управљање мрежом ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина број 8959/21 од 17.08.2021. године, те у 

складу са чланом 66. став 2. Статута ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, 

Надзорни одбор даје сагласност в.д. извршном директору за управљање 

мрежом да поред обављања наведене функције, може обављати и функцију 

члана Надзорног одбора “Предузећа за поштански саобраћај Републике 

Српске” а.д. Бања Лука, а што је ограничено чланом 7. менаџерског Уговора. 

 

О  д  л  у  к  у  Разрјешава се Марко Михајловић,  спец. струковни  

инжењер електротехнике и рачунарства, досадашњи вршилац дужности 
директора ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, ради именовања 
директора по приједлогу Комисије за избор након проведеног Јавног 
Конкурса за избор и именовање чланова Управе предузећа ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. Разрјешење се врши на дан 18.08.2021. 
године, када именованом престаје функција вршиоца дужности директора 
Предузећа. 
                 

О д л у к у Разрјешава се Драган Перић, дипл. ел.инж., досадашњи 

вршилац дужности извршног директора за управљање имовином ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, ради именовања извршног директора за 
управљање имовином по приједлогу Комисије за избор након проведеног 
Јавног Конкурса за избор и именовање чланова Управе предузећа ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. 
Разрјешење се врши на дан 18.08.2021. године, када именованом престаје 



функција вршиоца дужности извршног директора за управљање имовином. 
 

О  д  л  у  к  у  Разрјешава се Гордана Трампић, дипл. инж.ел., 

досадашњи вршилац дужности извршног директора за теренске операције 
ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, ради именовања извршног 
директора за теренске операције по приједлогу Комисије за избор након 
проведеног Јавног Конкурса за избор и именовање чланова Управе 
предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. Разрјешење се врши на 
дан 18.08.2021. године, када именованој престаје функција вршиоца 
дужности извршног директора за теренске операције. 
              

О  д  л  у  к  у   Разрјешава се Драгана Дубајић, дипл. инж.ел. и 

рачунарства., досадашњи вршилац дужности извршног директора за 
управљање мрежом ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, ради 
именовања извршног директора за управљање мрежом по приједлогу 
Комисије за избор након проведеног Јавног Конкурса за избор и именовање 
чланова Управе предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. 
Разрјешење се врши на дан 18.08.2021. године, када именованој престаје 
функција вршиоца дужности извршног директора за управљање мрежом. 
                                

О  д  л  у  к  у   Разрјешава се Стеван Сандић,мастер инж.маш., 

досадашњи вршилац дужности извршног директора за мјерење и односе са 
корисницима услуга ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, ради 
именовања извршног директора за мјерење и односе са корисницима услуга 
по приједлогу Комисије за избор након проведеног Јавног Конкурса за избор 
и именовање чланова Управе предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
Бијељина. Разрјешење се врши на дан 18.08.2021. године, када именованом 
престаје функција вршиоца дужности извршног директора за мјерење и 
односе са корисницима услуга. 
 

О д л у к у Разрјешава се Обрен Марковић, дипл.ек., досадашњи 

вршилац дужности извршног директора за послове подршке ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, ради именовања извршног директора за 
послове подршке по приједлогу Комисије за избор након проведеног Јавног 
Конкурса за избор и именовање чланова Управе предузећа ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. Разрјешење се врши на дан 18.08.2021. 
године, када именованом престаје функција вршиоца дужности извршног 
директора за послове подршке. 
 

О д л у к у Именује се Марко Михајловић, спец. струковни инжењер 

електротехнике и рачунарства из Бијељине за директора ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина на основу приједлога Комисије за избор, 
након проведених активности по Јавном Конкурсу за избор и именовање 
чланова Управе предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. 
Именовање се врши на дан 19.08.2021. године, а мандат именованом траје 
пет година. 



Права и обавезе именованог теку од дана именовања, а регулисаће се 
Уговором о правима и обавезама директора и Уговором о раду. 
                    

Обим овлаштења вршиоца дужности директора МХ “ЕРС” - МП а.

д.      Требиње -  ЗЕДП  “Електро-Бијељина“ а.

д. Бијељина су следећа: да у име и за рачун Предузећа закључује 

уговоре о врши друге правне радње као и да Предузеће заступа пред 
судовима и другим државним органима у оквиру права, обавеза и 
одговорности које прозилазе из дјелатности Предузећа уз следећа 
ограничења у заступању:  

- при закључивању и потписивању уговора чија је кумулативна вриједност 
већа од 10.000,00 КМ уз потпис директора обавезан је и потпис извршног 
директора, односно рада - послова, 
- за потписивање инвенстиционих уговора директору и извршном директору 
је неопходна сагласност Надзорног одбора Предузећа, а за инвенстиције 
чија је вриједност већа од 100.000,00 КМ и сагласност надзорног одбора 
Матичног предузећа, а код инвенстиција вриједности веће од 1.000.000,00 
КМ неопходна је сагласнот Скупштине Матичног предузећа, 
- за покретање поступка јавних набавки који немају третман инвенстиција 
вриједности веће од 100.000,00 КМ неопходна је сагласност Управе 
Матичног предузећа. 
                                  

 

О д л у к у Именује се Драган Перић, дипл.ел.инж из Бијељине за 

извршног директора за управљање имовином ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
Бијељина на основу приједлога Комисије за избор, након проведених 
активности по Јавном Конкурсу за избор и именовање чланова Управе 
предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. Именовање се врши на 
дан 19.08.2021. године, а мандат именованом траје пет година. 
Права и обавезе именованог теку од дана именовања, а регулисаће се 
Уговором о правима и обавезама директора и Уговором о раду. 
 

О д л у к у Именује се Гордана Трампић, дипл.ел.инж из Власенице 

за извршног директора за теренске операције ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
Бијељина на основу приједлога Комисије за избор, након проведених 
активности по Јавном Конкурсу за избор и именовање чланова Управе 
предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. Именовање се врши на 
дан 19.08.2021. године, а мандат именованој траје пет година. 
Права и обавезе именоване теку од дана именовања, а регулисаће се 
Уговором о правима и обавезама директора и Уговором о раду. 
                 

О д л у к у Именује се Драгана Дубајић, дипл.инж.ел. и рачунарства 

из Бијељине за извршног директора за управљање мрежом ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина на основу приједлога Комисије за избор, 
након проведених активности по Јавном Конкурсу за избор и именовање 
чланова Управе предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. 



Именовање се врши на дан 19.08.2021. године, а мандат именованој траје 
пет година. 
Права и обавезе именоване теку од дана именовања, а регулисаће се 
Уговором о правима и обавезама директора и Уговором о раду. 
 

О д л у к у Именује се Стеван Сандић, мастер.инж.маш. из Лопара 

за извршног директора за мјерење и односе са корисницима услуга ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина на основу приједлога Комисије за избор, 
након проведених активности по Јавном Конкурсу за избор и именовање 
чланова Управе предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. 
Именовање се врши на дан 19.08.2021. године, а мандат именованом траје 
пет година. 
Права и обавезе именованог теку од дана именовања, а регулисаће се 
Уговором о правима и обавезама директора и Уговором о раду. 
                                    

О д л у к у Именује се Обрен Марковић,дипл.ек. из Доње Пилице за 

извршног директора за послове подршке ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
Бијељина на основу приједлога Комисије за избор, након проведених 
активности по Јавном Конкурсу за избор и именовање чланова Управе 
предузећа ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. Именовање се врши на 
дан 19.08.2021. године, а мандат именованом траје пет година. 
Права и обавезе именованог теку од дана именовања, а регулисаће се 
Уговором о правима и обавезама директора и Уговором о раду. 
 
 
 

На четрнаестој сједници Надзорног одбора од 06.09.2021. 
године донијете су следеће одлуке: 
 

О  б  а в ј е ш т е њ е Констатује се да је Надзорни одбор ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина разматрао жалбу достављену од стране 

Будимира Михајловића из Зворника, заступан по Живану Благојевићу 

адвокату из Шамца, те обавјештава да Надзорни одбор није надлежан за 
рјешавање жалбе именованог.                                                     
Увидом у документацију Надзорни одбор ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. 
Бијељина нерасполаже сазнањем да именовани члан Управе предузећа 
Стеван Сандић обавља извршну функцију у политичкој странци, с обзиром 
да је у пријави на Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управе 
предузећа  МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. 
Бијељина доставио изјаву овјера број 12-7246/2021 од 16.07.2021. године, те 
да је по оцјени Комисије за избор и именовање чланова Управе предузећа 
оцијењена као потпуна и благовремена. 
 

На петнаестој сједници Надзорног одбора од 30.09.2021. 
године донијете су следеће одлуке: 



 

О  д  л у к у Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за јули 2021. године.     

 

О д л у к у Усваја се План набавки МХ “ЕРС” М.П. а.д. Требиње - ЗЕДП 

“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2021. годину.     

 

О  д  л у к у Усваја се Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности радника  МХ “ЕРС” М.П. а.д. Требиње - ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина. 

 
О д л у к у  Према одредбама члана 41. став 1. тачка в) Закона о јавним 
предузећима и члана 116. став 1. тачка 3. Статута МХ “ЕРС” М.П. а.д. 
Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, а који се односе на 
ограничене активности предузећа, Надзорни одбор ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина даје Управи предузећа ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина генерално одобрење - сагласност за 
спровођење мултилатералних компензација у складу са прописима, односно 
Законом и Одлукама Владе Републике Српске.      
 

На шеснаестој сједници Надзорног одбора од 10.11.2021. 
године донијете су следеће одлуке: 
 

О д л у к у  Утврђује се текст Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП 

"Електро-Бијељина" а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 
10.11.2021. године. 

О д л у к у  Утврђује се приједлог Извјештаја независног ревизора Grant 

Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина “ а.д. 
Бијељина за 2020. годину. 
 

О д л у к у Утврђује се приједлог Акционог плана ЗЕДП 

“Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за отклање недостатака утврђених 
Извјештајем независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског 
извјештаја за 2020. годину, који је усклађен са Интегралним Акционим 
планом МХ “ЕРС”- Матично предузеће а.д. Требиње. 
 

О д л у к у  утврђује се приједлога Извјештаја о пословању за 2020. 

годину. 
 

О д л у к у утврђује се приједлог ревидованог Извјештаја о финансијском 

пословању за 2020.годину. 
 

О д л у к у утврђује се приједлог о покрићу губитака остварених у 2020. 

години. 
 



О д л у к у Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период август - октобар 2021. године. 
 

О д л у к у Утврђује се приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду 

Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период од 
27.11.2020. године до 09.11.2021. години 
 

О д л у к у Прихвата се Извјештај број: 12131/21- ОР/XX.-10.1. од 

09.11.2021. године о извршеној ревизији уговора закљученим између 
Мјешовити Холдинг “Електропривреда РС” Требиње, Зависно предузеће 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години, у смислу 
Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима. 
 
О д л у к у Усвајају се Извјештаји о реализованим набавкама ЗЕДП 
“Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период од 01.05.-31.10.2021. године 
 

О  д  л у к у Утврђује се Извјештај о рачуноводству, извјештајима и 

финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 
2020. године 
 

О д л у к у Утврђује се Извјештај о усклађености пословања предузећа са 

законским и другим регулаторним захтјевима. 
 

О  д л у к у да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе 

Предузећа и закључак Одбора за ревизију прихватио, у достављеном тексту, 
приједлог Одлуке о оснивању предузећа Друштво са ограниченом 
одговорношћу “Обновљиви извори енергије “ Зворник. 
Надзорни обор ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина је сагласан са 
приједлогом Скупштине акционара о именовању одговорног лица у Друштво 
са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори енергије “ Зворник. 
 

О  д л у к у да је Надзорни одбор разматрао и на приједлог Управе 

Предузећа одобрава набавку Oracle Enterprise Edition база 
података+пратећи хардвер, системски софтвер, лиценце, имплементација, 
миграција са постојеће стандард Едиције на ентерпрајз и Oracle техничка 
подршка за потребе ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина, према захтјеву 
број: 10306/21 од 23.09.2021. године, чија набавка је предвиђена Планом 
набавки ЗЕДП ”Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину на позицији 
219.8.5. у укупном износу од 1.200,000.00 КМ без ПДВ-а.                                                    
Утврђени приједлог се упућује Скупштини акционара Матичног предузећа на 
разматрање и усвајање. 
 
О д л у к у Утврђују се приједлог за разрјешење члана Надзорног одбора 
ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина Биљане Стајић због подношења 
оставке. 
 



О д л у к у  Усваја се Норматив за радове у дистрибутивној дјелатности. 
 

О  д  л у к у Усваја се Правилник о методологији за обрачун цијена  

нестандардних услуга оператора дистрибутивног система. 
 

О д л у к у Усваја се Правилник о електронској размјени података. 

 

О д л у к у о сазивању редовне сједнице Скупштине акционара. 

 

О д л у к у Утврђује се приједлог за формирање Комисије за гласање за 

редовну 63. сједницу Скупштине акционара, која ће се одржати дана 
15.12.2021. године са почетком у 11,00 часова, а поновљене 16.12.2021. 
године у исто вријеме и на истом мјесту. 
 
 
Надзорни одбор је у посматраном периоду остварио изузетно добру 
сарадњу са Управом предузећа и Одбором за ревизију. 
                                       
 

ПРЕДСЈЕДНИК 

НО 

                                                                                    

Миле Јовановић, дипл.ек. 


