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У  складу  са  својим  надлежностима  предвиђеним  статутом  Мјешовитог  холдинга
“ЕРС”- МП а.д. Требиње – ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале, Надзорни одбор се у свом
раду руководио интересима власника акционарског друштва и обавезама које проистичу из
обавезе обављања дјелатности дистрибуције и снадбијевања електричном енергијом. То се
првенствено  односило  на  заштиту  постојећег  капитала  акционарског  друштва,  његово
увећање и  што  боље  пословање акционарског  друштва,  те  квалитетно  и  континуирано
снадбијевање купаца електричном енергијом. 

У  том  циљу,  а  у  складу  са  Пословном  политиком  акционарског  друштва  коју  је
усвојила  Скупштина  акционарског  друштва,  Надзорни  одбор  је  донио  низ  Одлука  и
Закључака, те разматрањем и анализама истих утицао заједно са Управом друштва на његово
што боље пословање.

Прије него што се наведу главне активности у претходној пословној години на које је
Надзорни одбор настојао да утиче у току рада, треба рећи да је пословни амбијент у коме је
радило  акционарско  друштво  неповољан  са  становишта  велике  разуђености  потрошача,
односно због чињенице да је дужина дистрибутивне мреже несразмјерно велика у односу на
укупну  потрошњу  електричне  енргије.  Осим  поменутог  проблема,  као  и  код  других
дистрибутивних  предузећа,  били  су  пристуни  проблеми  напалте  електричне  енергије  од
индудтријских  и  од  буџетских  потрошача.  Исто  тако, велики  проблем  у  пословању
представља и наплата за продату електричну енергију домаћинставима, гдје се задњих година
биљежи  трен  опадања  у  потрошњи  енергије,  што  је  јасна  слика  амбијента  у  којем
функционише предузеће.

Поред ових оцјена амбијента за пословање, треба узети у обзир да је на мрежу овог
дистрибутивног предузећа прилључен значајан број малих и средњих хидроелектрана, те се
та енергија не троши на локацијама које су блиске електранама, већ се транспортује до већих
насељених  подручја  а  веома  често  предаје  и  у  преносну  мружу.  Ова  околност  утиче  на
повећање  дистрибутивних  губитака,  неовисно  од  дистрибутивне  потрошње,  а  од  стране
Регулатора  Републике  Српске  још  увијек  нису  обезбјеђени  механизми  за  компезацију
губитака проузрокованих прикључком малих хидроелектрана. Надзорни одбор је препознао
овај  проблем  и  сугерисао  Управи  предузећа  да  иницира  рјешавање  овог  питања  путем
Матичног предузећа.

У  циљу постизања  што  бољих  резултата  пословања  Надзорни  одбор  је  редовним
праћењем послова и активности друштва скоро на свакој сједници разматрао стање смањења
губитака на мрежи и стање наплате продате електичне енергије. На овај начин овом проблему
се  давала  приоритетна  пажња,  а  на  смањење  губитака  се  дјеловало,  како  великим
ангажовањем  Управе  предузећа  и  запослених  тако  и  израдом  планова  активности  на
откривању неовлаштене потрошње као и дјеловања на  реконструкцији мреже и опреме. У
складу са тим плановима који предвиђају нове инвестиције и набавке у текућој  години, а које
је  усвојила Скупштина акционара, Надзорни одбор је донио низ инвестиционих одлука и
одлука о набавкама. Надзорни одбор је редовно разматрао Информације о набавкама које је
пратио Одбор за ревизију. По мјесечним  Информацијама о набавкама, Одбор за ревизију је



достављао своје Извјештаје за сваку сједницу Надзорног одбора, а исто тако су разматрани и
Извјештаји Одбора за ревизију о одржаним Сједницама у току 2019. године.

У  2019.  години  су  дошли  до  изражаја  финансијски  бенефити  који  су  оставрени
претходном изградњом и пуштањем у погон  ХЕ „Месићи Нова“  и  ХЕ „Богатићи Нова“, што
је потврда исправне политике коју су претходно водили Управа и Надзорни одбор предузећа. 

Надзорни одбор је у току 2019. године разматрао и није имао примједби на Извјештаје
Независног ревизора  Grant Thornton  д.о.о. Бања Лука   о извршеној ревизији финансијских
извјештаја  ЗП  "Електродистрибуција"  а.д.  Пале  за  2018.  годину  и  Акциони  план  за
отклањање  недостатака  наведених  у  Извјештају  Независног  ревизора  за  2018.  годину,
Ревидирани  извјештај  о  пословању за  2018.  годину,  Ревидирани финансијски извјештај  о
пословању за 2018. и  приједлог Управе о расподјели добити по завршном рачуну за 2018.
годину.“

У овом Извјештају су на сажет начин приказане активности и рад Надзорног одбора, а
шира образложења појединих питања надзора, законитости рада и финансијског пословања
Предузећа могу се наћи у Записницима који су чинили основу за сачињавање овог Извјештаја
о раду и осталим актима са Сједница Надзорног одбора, који се налази у архиви Предузећа.“

Надзорни одбор је у току 2019.   године  одржао  пет  редовних сједница и   четрнаест
 телефонских  сједница. Одлуке и закључци који су донесени на телефонским сједницама
верификовани су на свакој наредној  редовној сједници Надзорног одбора.

У току пословне 2019. године донесенa је 65 Одлука, 24  Закључка  и 2 Рјешења.
Што се  тиче присуства  сједницима Надзорног  одбора,  свим сједницама Надзорног

одбора  присуствовали  су:  Славо  Крајишник,  Милорад  Живковићи,  Горан  Нинковић  и
Драгиша Чворо док je изостанак један пут правдао Зоран Глуховић.  Одлуке са телефонских
сједница  донесене  су  телефонским  и  писменим  изјашњавањем  свих  чланова  Надзорног
одбора.дан пут Сла

Потребно је  истаћи да је  рад и однос са  Управом предузећа био коректан и да се
одвијао онако како то налаже Статут предузећа и обичај добре и професионалне  сарадње. 

Све  напријед  наведено,  сматрамо,  да  је допринијело  бољем  пословању  друштва,
одговорном газдовању опремом и објектима акционарског друштва, те спремности друштва
да у будућем времену може удовољити већим обимом продаје електричне енергије, поготово
новим индустријским потрошачима, а  самим тим и што бољем пословању и остваривању
веће  добити.  По  питању  дистрибутивних  губитака,  улагањем  у  дистрибутивну  мрежу
значајно су смањени технички губици а перманентном контролом мјерних мјеста сведени су
на минимум комерцијални губици. 

У наставку овог Извјештаја је дат списак донесених Одлука и Закључака:
Д

з37.  Сједница  Надзорног  одбора  је  одржана  дана  06.02.2019. године.  На  овој
сједници Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-37-683/19 којим се усваја записник са 36. сједнице Надзорног одбора  
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлука број: НО-37-684/19 о утврђивању приједлога Одлуке о измјенама Статута 
Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
-  Одлука  број:  НО-37-685/19  о  утврђивању  Приједлога  Плана  пословања  Мјешовитог
холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за период  2019.-
2021. године;  
-  Одлука  број:  НО-37-686/19  о  утврђивању  Приједлога  Плана  пословања  Мјешовитог
холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;  



-  Одлука  број:   НО-37-687/19   о  сазивању  ванредне  сједнице  Скупштине  акционара
Мјешовитог холдинга “ЕРС”- МП а.д. Требиње – ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале;
- Одлука број: НО-37-687-2/19 о именовању чланова Комисије за гласање;
-  Закључак  број:  НО-37-688/19  у  вези  са  доношењем  Измјене  Упутства  за  примјену
Правилника  о  јавним  набавкама  Мјешовитог  холдинга  “ЕРС”-  МП  а.д.  Требиње  –  ЗП
“Електродистрибуција” а.д. Пале-Обрасци ЈН-3 и ЈН-4;
- Закључак број: НО-37-690/19 о прихватању Извјештаја о оджаној 50. Одбора за ревизију.

Надзорни  одбор  је  дана  20.02.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број: НО-691/19 о измјени Одлуке о цијени резервног снабдијевања број НО-36-
677/18, од 26.12.2018. године.

Надзорни  одбор  је  дана  28.02.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број:  НО-692/19 о усвајању Извјештаја о извршеном попису имовине, обавеза и
потраживања ЗП “Електродистрибуција” а.д. Пале са стањем  на дан 31.12.2018. године.

Надзорни  одбор  је  дана  25.03.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број: НО-693/19 о измјени цијена резервног снабдијевања.

Надзорни  одбор  је  дана  04.04.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број:  НО-694/19  о  неприхватању понуде  Energo  Bosna  A.S.  Праг  за  куповину
21,5% удјела Energo Bosna A.S. Праг у друштву Хидроелектране „Бистрица“ д.о.о. Фоча.

Надзорни  одбор  је  дана  19.04.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број:  НО-695/19 о радовима на  изградњи објекта  Пословнице Источни Стари
Град;

- Одлуку број: НО-696/19 о набавци дрвених импрегнисаних стубова;
- Одлуку број: НО-697/19 о набавци армиранобетонских стубова;
- Одлуку број: НО-698/19 о одобрењу заједничке набавке система подршке снабдијевању

електричном енергијом (Интегрисано рјешење за обрачун утрошка електричне енергије
за 500.000 потрошача- Biling).

Надзорни  одбор  је  дана  23.04.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број: НО-699/19 о измјени цијена резервног снабдијевања.

Надзорни  одбор  је  дана  27.05.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број НО: 700/19  о овлаштењу за потписивање Уговора о преносу удјела у ХЕ
„Бистрица“ д.о.о. Фоча.



38.  Сједница  Надзорног  одбора  је  одржана  дана  04.06.2019. године.  На  овој
сједници Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-38-703/19 којим се усваја записник са 37. сједнице Надзорног одбора  
ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;
- Одлуку број: НО-38-704/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број: НО-691/19 
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 20.02.2019. године;
- Одлуку број: НО-38-705/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број: НО-692/19 
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 28.02.2019. године;
- Одлуку број: НО-38-706/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број: НО-631/19 
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 25.03.2019. године;
- Одлуку број: НО-38-707/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број: НО-694/19 
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 04.04.2019. године;
- Одлуку број: НО-38-708/19 о верификацији Одлука Надзорног одбора број: НО-695/19, НО-
696/19, НО-697/19 и НО-698/19 донесених телефонским и писменим изјашњавањем дана 
19.04.2019. године;
- Одлуку број: НО-38-709/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број: НО-699/19 
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 23.04.2019. године;
- Одлуку број: НО-38-710/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број: НО-700/19 
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 27.05.2019. године;
- Одлуку број: НО-38-711/19 о замјени грађевинског земљишта;
- Одлуку број: НО-38-713/19 о усвајању Плана заштите и здравља на раду ЗП 
„Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;
-  Одлуку  број:  НО-38-714/19  о  усвајању Програма  мјера  заштите  и  здравља  на  раду ЗП
„Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;
-  Одлуку  број:  НО-38-716/19  о  усвајању  Плана  заштите  од  пожара   ЗП
„Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2019. годину;
- Одлуку број: НО-38-717/19 о набавци СН постројења;
- Одлуку број: НО-38-718/19 о набавци средњенапонских реклозера;
- Закључак број: НО-38-719/19 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у периоду
од 01.01.2019. године до 30.04.2019. године;
- Закључак број: НО-38-720/19 о прихватању Информација о оствареном проценту наплате и
степену губитака за мјесеце јануар, фебруар, март и април 2019. године;
-Закључак  број:  НО-38-721/19  о  прихватању  Извјештаја   о  одржаној  51.  и  52.  Сједници
Одбора за ревизију.

Надзорни  одбор  је  дана  16.07.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број: НО-722/19 о упису хипотеке на непокретности;
- Одлуку број: НО-723/19 о примјени Правилника о техничким условима за постављање

телекомуникационе опреме на електродистрибутивну мрежу

Надзорни  одбор  је  дана  26.07.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број: НО- 724/19 о одобрењу покретања поступка заједничке набавке система за
управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности.

-
39.  Сједница  Надзорног  одбора  је  одржана  дана  20.08.2019. године.  На  овој

сједници Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:



- Закључак број: НО-39-727/19 о усвајању Записника са 38. Сједнице Надзорног одбора ЗП
„Електродистрибуција“ а.д. Пале;

- Одлуку број: НО-39-728/19 о верификацији Одлука Надзорног одбора број: НО-722/19 и
НО-723/19 донесених телефонским и писменим изјашњавањем дана 20.08.2019. године;

- Одлуку број: НО-39-729/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број:  НО-724/19
донесених телефонским и писменим изјашњавањем дана 26.07.2019. године;

- Закључак  број:  НО-39-730/19  о  прихватању  Информације  о  пословању  ЗП
„Електродистрибуција“ а.д. Пале за период  01.01.2019. до 30.06.2019. године;

- Закључак број: НО-39-731/19 о прихватању Информација о оствареном проценту наплате
и степену губитака у периоду мај, јун и јул 2019. године;

- Закључак  број:  НО-39-732/19  о  прихватању  Извјештаја  о  набавкама  у  периоду  од
01.05.2019. године до 31.07.2019. године;

- Закључак број: НО-39-733/19 о прихватању Информације о промјенама у снабдијевању
квалификованих купаца од 01.09.2019. године;

- Закључак број:  НО-39-734/19 о прихватању Извјештаја о  одржаној  53.  и 54.  сједници
Одбора за ревизију;

- Рјешење број:  НО-39-735/19 о престанку Уговора о правима и обавезама Директора и
Уговора  о  раду  и  престанку  радног  односа  Директору  Предузећа  (због  испуњавања
законских услова и одлска у пензију);

- Одлука  број:  НО-39-736/19   о  обављању  преосталог  дијела  мандата  на  функцији
директора без заснивања радног односа;

Надзорни  одбор  је  дана  27.08.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број: НО-737/19 о измјени цијена резервног снабдијевања

Надзорни  одбор  је  дана  09.10.2019. године  писменим  и  телефонским
изјашњавањем, донио:

- Одлуку број: НО-738/19 о набавци рачунарске опреме;
- Одлуку број: НО-739/19 о набавци дистрибутивних енергетских трансформатора;
- Одлуку број:  НО-740/19  о  набавци  монтажно  бетонских  кућица  за  трансформаторске

станице (МБТС).

Надзорни одбор је дана 15. 10.2019. године писменим и телефонским  изјашњавањем,
донио:

-  Одлуку број:  НО-741/19 о набавци дрвених импрегнисаних стубова путем Уговора о
налогу;

40.  Сједница  Надзорног  одбора  је  одржана  дана  24.10.2019. године.  На  овој
сједници Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-40-744/19 о усвајању Записника са 39. Сједнице Надзорног одбора ЗП
„Електродистрибуција“ а.д. Пале;

- Одлуку број: НО-40-745/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број:  НО-737/19
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 27.08.2019. године;

- - Одлуку број: НО-40-746/19 о верификацији Одлука Надзорног одбора број: НО-738/19,
НО-739/19,  НО-740/19  донесених  телефонским  и  писменим  изјашњавањем  дана
09.10.2019. године;



- Одлуку број: НО-40-747/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број:  НО-741/19
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 15.10.2019. године;

- Одлуку  број:  НО-40-755/19  о  сазивању  годишње  сједнице  Скупштине  акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција а.д. Пале;

- Одлуку број: НО-40-755-2/19 о именовању чланова Комисије за гласање;
- Закључак број: НО-40-756/19 о прихватању Информације о оствареном проценту наплате

и степену губитака за август 2019;
- Закључак број: НО-40-757/19 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у периоду

од 01.08.2019. године до 30.09.2019. године;
- Закључак број: НО-40-758/19 о прихватању Извјештаја о одржаној 55. Сједници Одбора

за ревизију;
- Одлуку број: НО-40-759/19 о набавци ВН и НН каблова и самоносивих снопова;
- Одлуку  број:  НО-40-760/19  о  набавци  НН  ормара  (неопремљени)  за  израду  кућних

прикључака и измјештање мјерних мјеста на стуб;

Надзорни одбор је дана 29.10.2019. године писменим и телефонским  изјашњавањем,
донио:

- Одлуку  број:  НО-761/19  о  утврђивању  Приједлога  Ребаланса  Плана  пословања
Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д.  Требиње-ЗП „Електродистрибуција“  а.д.  Пале за
2019. годину;

- Одлуку  број:  НО-762/19  о  допуни  Сазива  годишње  сједнице  Скуоштине  акционара
Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале;

Надзорни одбор је дана 09.12.2019. године писменим и телефонским  изјашњавањем,
донио:

- Одлуку број:  НО-763/19  о додјели донације  за  изградњу дневних центара за  дјецу са
посебним потребама у Требињу и Бања Луци у склопу хуманитарне акције „С љубављу
храбрим срцима“.
41. Сједница Надзорног одбора је одржана дана 26.12.2019. године. На овој сједници
Надзорни одбор је донио сљедеће Одлуке и Закључке:

- Закључак број: НО-41-766/19 о усвајању Записника са 40. Сједнице Надзорног одбора ЗП
„Електродистрибуција“ а.д. Пале;

- Одлуку број: НО-41-767/19 о верификацији Одлука Надзорног одбора број: НО-761/19 и
НО-762/19 донесених телефонским и писменим изјашњавањем дана 29.10.2019. године;

- Одлуку број  НО-41-768/19 о верификацији Одлуке Надзорног одбора број:  НО-763/19
донесене телефонским и писменим изјашњавањем дана 09.12.2019. године;

- Рјешење број: НО-41-770/19 којим се одбија као неоснована Жалба Удружења за борбу
против  корупције  „Transparency  International“ БиХ  изјављена  на  Рјешење  Управе
Предузећа број: 04-7123/19 од 27.11.2019. године;

- Закључак број: НО-41-771/19 о прихватању Информација о оствареном проценту наплате
и степену губитака за мјесеце септембар, октобар и новембар 2019. Године;

- Закључак број: НО-41-772/19 о прихватању Извјештаја о набавкама извршеним у периоду
од 01.10.2019. године до 30.11.2019. године;

- Закључак  број:  НО-41-773/19  о  прихватању  Извјештаја  о  одржаним  56.,  57.  и  58.
Сједници Одбора за ревизију. 

Имајући у виду да је ово Извјештај о раду за пословну, а не календарску 2019. годину,
Надзорни одбор је и у 2020. години предузимао активности које се односе на 2019. годину.






