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УВОДНИ ДИО ПРОСПЕКТА 

На основу Закона о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник  

Републике Српске 92/06, 34/09, 30/12) и Правилника о Условима и поступку 

емисије хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 

60/12) Зависно предузеће „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње (у 

даљем тексту „Емитент“ или „Предузеће“), објављује ПРОСПЕКТ за уврштење 

акција на Берзу (у даљем тексту „Проспект“ или „Документ“). 

Проспект ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је у складу са 

„Минималним садржајем информација у Проспекту за уврштење акција на 

берзу или друго уређено јавно тржиште“ – документ о регистрацији за акције 

који је у форми Прилога  I,  прописан Правилником. 

Финансијски и други подаци у Проспекту дати су за: 

Два последња годишња обрачуна (2011. и 2012. година). 

Комисија за хартије од вриједности не одговара за истинитост, тачност и 

потпуност податка објављених у Проспекту. 
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1. ОДГОВОРНА ЛИЦА 

 

1.1. Лица одговорна за информације садржане у овом документу: 

 

Р.бр. Име и Презиме Функција 
1 2 3 

1.  Марко Митровић Директор 

2.  Љубо Вуковић Извршни директор за економске правне и опште 
послове 

3.  Љубомир Зотовић Извршни директор за производњу и техничке 
послове 

4.  Благота Марковић Извршни директор за управљање системом 

 
 

1.2. Потписана изјава одговорних лица: 
Лица одговорна за информације садржане у основном дијелу Документа 
о регистрацији дају сљедећу изјаву: 

 
"Предузевши све потребне мјере, изјављујемо да су, према нашим сазнањима, 
информације у Документу о регистрацији акција у складу са чињеницама, као и 
да нису изостављене чињенице које би могле да утичу на истинитост и 
потпуност проспекта".  
 
Лица одговорна за информације наведене у посебним дијеловима Документа о 
регистрацији дају сљедећу изјаву: 
"Предузевши све потребне мјере, изјављујемо да су, према нашим сазнањима, 
информације у посебном дијелу Документа о регистрацији акција у складу са 
чињеницама, као и да нису изостављене чињенице које би могле да утичу на 
истинитост и потпуност проспекта". 
 

Марко Митровић 
__________________ 
 
Љубо Вуковић 
__________________ 
 
Љубомир Зотовић 
__________________ 
 
Благота Марковић 
__________________ 

  



 

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП 

а.д. Требиње 
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ 

а.д. Требиње 

ПРОСПЕКТ 

Година: 2013 

Израђено: октобар 2013. 

Страна: 5 / 62 

 

2. ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИНФОРМАЦИЈА 

 

2.1. Пословно име лица које је одговорно за ревизију финансијских извјештаја 
за период обухваћен приказаним финансијским информацијама и његов статус 
у Емитенту Ревизију финансијских извјештаја за 2011. и 2012. годину који су 

приказани у овом документу извршио је независни екстерни ревизор : 

 
"Deloitte" д.о.о. Бања Лука, 
Улица Браће Мажар и мајке Марије 58 и 60 
Статус екстерног ревизора у Емитенту је независно правно лице. 
 

2.2. Промјене или откази лицима одговорним за ревизију финансијских 
извјештаја у периоду који обухвата приказане финансијске информације  
У периоду који обухватају приказане финансијске информације није било 
промјена и отказа ангажованом правном лицу које је одговорно за ревизију 

финансијских извјештаја. 

 
У периоду који обухвата приказане финансијске информације, није дошло до 
промјене нити отказа лицу одговорном за ревизију финансијских извјештаја. 
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3. ИЗАБРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

3.1. Изабране упоредне финансијске информације о емитенту, за претходна 
два годишња обрачунска периода. Све изабране финансијске информације 
морају да представљају кључне податке који сажето приказују финансијски 
положај емитента. 

 
Биланс успјеха: 
 

 
 

Биланс стања: 
Редни 

број 
ПОЗИЦИЈА 2011 2012 

Индекс 

4:3 

1 2 3 4 5 

 
АКТИВА 

   

 
A. СТАЛНА ИМОВИНА                  924.699.186 928.814.729 100 

 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА  27.358.722 27.286.080 100 

 

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И 

ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ 
877.758.867 879.044.182 100 

1  Земљишта 78.505.687 78.520.407 100 

2  Грађевински објекти 709.188.719 697.833.974 98 

Редни број ПОЗИЦИЈА ИЗНОС У КМ Индекс 

  
2011 2012 4:3 

1 2 3 4 5 

I УКУПНИ ПРИХОДИ 50.384.241 43.476.366 86 

1 Приходи од продаје  44.684.147 33.606.192 75 

2 Остали пословни приходи 452.173 2.858.433 632 

3 Остали  приходи 2.843.072 5.519.114 194 

4 Финансијски приходи 2.404.849 1.492.627 62 

II УКУПНИ РАСХОДИ 49.823.347 47.775.036 96 

1 Трошкови материјала 726.044 692.782 95 

2 Трошкови горива и енергије 809.181 1.128.066 139 

3 Трошкови  зарада, накнада и остали лични расходи 18.587.956 18.265.960 98 

4 Трошкови  производних услуга 3.728.878 2.171.496 58 

5 Трошкови амортизације 16.301.246 16.780.811 103 

6 Трошкови резервисања 300.875 133.078 44 

7 Нематеријални трошкови 2.279.247 2.539.438 111 

8 Трошкови пореза и доприноса 6.631.831 5.108.223 77 

9 Остали  расходи 324.848 626.199 193 

10 Финансијски расходи 133.241 328.983 247 

III ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 560.894 (4.298.670) 
 

IV ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
 

- 
 

1 Порески расходи периода 
   

2 Одложени порески расходи периода 406.327 368.334 91 

3 Одложени порески приходи периода 
 

31.215 
 

V 
НЕТО ДОБИТ   

(ГУБИТАК) ПЕРИОДА 
154.567 (4.635.789) 
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Редни 

број 
ПОЗИЦИЈА 2011 2012 

Индекс 

4:3 

3  Постројења и опрема  70.986.025 67.652.909 95 

5 
Аванси и некретнине, постројења, опрема и 

инвестиционе некретнине у припреми 
19.078.436 35.036.892 184 

 
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ 120.590 120.590 100 

 
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 17.277.923 20.295.973 117 

 
V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 2.183.084 2.067.904 95 

 
Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА 73.346.367 65.459.925 89 

 

I. ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА 

ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА 

ПРОДАЈИ 

3.061.052 2.997.010 98 

1 Залихе материјала 2.752.875 2.751.425 100 

2 Дати аванси 308.177 245.585 80 

 
II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ  70.285.315 62.462.915 89 

1 Краткорочна потраживања 40.853.988 52.272.468 128 

 
Купци - повезана правна лица 39.555.430 50.226.346 127 

 
Купци у земљи 39.875 467.444 1.172,27 

 
Купци у иностранству 

   

 
Друга краткорочна потраживања 1.258.683 1.578.678 125 

2 Краткорочни финансијски пласмани 28.412.148 7.701.213 27 

3 
Готовина и готовински еквиваленти 1.007.123 2.432.466 242 

4 
Порез на додану вриједност 12.056 56.768 471 

 
III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА  

   

 
В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 

   

 
Г.ПОСЛОВНА АКТИВА 998.045.553 994.274.654 100 

 
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 73.573.691 72.894.654 99 

 
Ђ. УКУПНА АКТИВА 1.071.619.244 1.067.169.308 100 

 
Редни 

број 
ПОЗИЦИЈА 2011 2012 

Индекс 

4:3 

1 2 3 4 5 

 
ПАСИВА       

 

А. КАПИТАЛ ( 102+109+110+111+114-115-116+117-

122 ) 
978.756.435 974.744.971 100 

 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 385.164.196 385.164.196 100 

1. Акцијски капитал 385.164.196 385.164.196 100 

 
II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 

   

 
III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 

   

 
IV. РЕЗЕРВЕ 167.547.257 167.559.623 100 

1 Законске резерве 5.975.952 5.983.680 100 

2 Статутарне резерве 161.571.305 161.575.943 100 

 
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 367.924.457 361.117.469 98 

 

VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА 

ПРОДАЈУ 
   

 

VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА 

ПРОДАЈУ 
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Редни 

број 
ПОЗИЦИЈА 2011 2012 

Индекс 

4:3 

 
VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК  58.120.525 65.539.472 113 

1.  Нераспоређени добитак ранијих година 57.965.958 65.539.472 113 

2.  Нераспоређени добитак текуће године 154.567 
 

0 

 
IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА  0 4.635.789 

 
1 Губитак ранијих година 

 
0 

 
2 Губитак текуће године 

 
4.635.789 

 

 
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                    7.275.481 3.152.718 43 

 
В. ОБАВЕЗЕ 12.013.637 16.376.965 136 

 
I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  4.785.551 6.529.896 136 

1  Дугорочни кредити 4.785.551 6.529.896 136 

 
II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  7.228.085 9.847.068 136 

1. Краткорочне финансијске обавезе 1.334.613 1.304.692 98 

 

б)Дио дугорочних финансијских обавеза који за 

плаћање доспјева у периоду до годину дана 
1.334.613 1.304.692 98 

 
г) Остале краткорочне финансијске обавезе 

   
2. Обавезе из пословања 760.259 4.289.754 564 

 
а) Примљени аванси, депозити и кауције 12.163 5.867 48 

 
б) Добављачи - повезана правна лица 39.789 86.823 218 

 
в) Остали добављачи 708.307 4.197.064 593 

3. Обавезе из специфичних послова 143.643 881.462 614 

4. Обавезе за зараде и накнаде 980.898 1.100.139 112 

5. Друге обавезе 1.395.337 1.110.353 80 

6. Порез на додану вриједност 1.555.998 516.729 33 

7. 
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге 

дажбине 
1.003.218 606.615 60 

8. Обавеза за порез на добитак 
   

9. Пасивна временска разграничења 54.120 37.325 69 

10. Одложене пореске обавезе 
   

 
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА  998.045.553 994.274.654 100 

 
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 73.573.691 72.894.654 99 

  Ђ. УКУПНА ПАСИВА 1.071.619.244 1.067.169.308 100 

 
Биланс токова готовине: 

Редни 

број 
ПОЗИЦИЈА 2011 2012 

Индекс 

4:3 

1 2 3 4 5 

  I Приливи готовине из пословних активности 63.542.479 30.560.235 48 

1. Приливи од купаца и примљени аванси 62.766.256 29.485.014 47 

2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. 45.412 627.467 1.382 

3. Остали приливи из пословних активности 730.811 447.754 61 

 
II Одливи готовине из пословних активности  57.102.356 46.904.604 82 

1. 
Одливи по основу исплата добављачима и дати 

аванси 
17.790.704 18.322.059 103 

2. 
Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и 

осталих личних расхода 
10.502.917 10.933.673 104 

3.  Одливи по основу плаћених камата 95.764 159.157 166 

4. Одливи по основу пореза на добит 1.092.164 
 

0 

5. Остали одливи из пословних активности 27.620.807 17.489.715 63 
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Редни 

број 
ПОЗИЦИЈА 2011 2012 

Индекс 

4:3 

1 2 3 4 5 

 
III Нето прилив готовине из пословних активн.  (I - II) 6.440.123 

  

 
IV Нето одлив готовине из пословних активн.  (II - I) 

 
16.344.369 

 

 
I Приливи готовине из активности инвестирања 55.042.414 26.250.696 48 

1. 
Приливи по основу краткорочних финансијских 

пласмана 
52.621.373 19.900.454 38 

2. Приливи по основу камата 2.421.041 1.622.327 67 

3. 
Приливи по основу осталих дугорочних финансијских 

пласмана 
0 4.727.915 

 

 
II Одливи готовине из активности инвестирања 54.172.042 7.000.000 13 

1. 
Одливи по основу краткорочних финансијских 

пласмана 
52.753.883 

  

2. Одливи по основу куповине акција и удјела 700.000 7.000.000 1.000 

3. 

Одливи по основу продаје нематеријалних улагања 

некретнина, постројења, опреме, инвестиционих 

некретнина и биолошких средстава 

718.159 
  

4. 
Одливи по основу осталих дугорочних финансијских 

пласмана    

 
III Нето прилив готовине из активности инвестирања 870.372 19.250.696 2.212 

 
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања 

   

 
I Приливи готовине из активности финансирања 42.817 41.948 

 
1. Приливи по основу дугорочних кредита 42.817 41.948 98 

 
II Одливи готовине из активности финансирања 9.182.473 1.522.932 17 

1. Одливи по основу краткорочних кредита 670.516 1.333.333 199 

2. Одливи по основу исплаћених дивиденди 8.511.957 189.599 2 

 

III Нето прилив готовине из активности 

финансирања    

 
IV Нето одлив готовине из активности финансирања 9.139.656 1.480.984 16 

Г  УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (АI+БI+ВI) 118.627.710 56.852.879 48 

Д  УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (АII+БII+ВII) 120.456.871 55.427.536 46 

Ђ  НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (+) (Г - Д) 
 

1.425.343 
 

Е  НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (-) (Д-Г) 1.829.161 0 
 

Ж  ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  2.836.284 1.007.123 36 

З 
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ    

И 
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ    

Ј Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА  1.007.123 2.432.466 242 

 

4. ФАКТОРИ РИЗИКА 

 

4.1. Ризик од промјене цијене капитала 

 
Друштво није изложено значајнијем ризику од промјена цијена власничких 
хартија од вриједности обзиром да Друштво нема улагања квалификованих у 
билансу стања као средства расположива за продају.  
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Друштво је минимално изложено ризику промјена цијена производа, јер цијену 
произведене електричне енергије одређује Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске. 
 

5. ПОДАЦИ О ЕМИТЕНТУ 

 

5.1.  Основни подаци и развој емитента 

 

5.1.1. Пословно име емитента :  

Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске"- Матично предузеће 
а.д. Требиње Зависно предузеће "Хидроелектране на Требишњици" 
акционарско друштво Требиње. 
 

5.1.2. Сједиште емитента: 

Обала Луке Вукаловића број 2., Требиње; 
број телефона 059 260213 Телефакс 059 260 782; 
е-маил адреса : het@het.ba 

Матични број: 1050834; 
ЈИБ 4401355020001;      
ПИБ 401355020001; 
Број извода из одговарајућег регистра привредних субјеката у који је емитент 
уписан: Регистровано код Окружног привредног суда у Требињу, МБС: 62-01-
0007-12; 
Ознака  и   регистарски   број емитента у Регистру емитената код Комисије за 
хартије од вриједности: HETR-R-A 
 

5.1.3. Правни облик емитента: 

Акционарско друштво 
 

5.1.4. Датум оснивања и  регистрације емитента 

Рјешењем Основног суда у Требињу Fi-31/05 од 11.07.2005. године. 
 

5.1.5. Догађаји значајни за развој емитента 

1. Оснивање Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“, 
Одлуком Владе РС крајем 2005. године као стратешког предузећа које обавља 
послове од општег интереса у РС, са циљем да се спроведу реформски задаци 
из Акционог плана за преструктуирање енергетског сектора и да се дотадашње 
државно предузеће трансформише у друштво капитала. 
2. Повезивање 11 зависних предузећа у Матично предузеће путем улагања 
капитала (65%) утицало је да Матично предузеће управља зависним 
предузећима. 
  

mailto:het@het.ba
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5.2.    Значајна улагања 

 

5.2.1.   Опис (укључујући и вриједност) најзначајнијих инвестиција емитента за 
сваку финансијску годину за приказани претходни период све до датума 

документа о регистрацији 

 

Инвестиција 2011. година 2012. година 

Тунел ФП-АБ -II Фаза - радови на 
бетонској облози тунела 

1.688.974 
 

944.685 
 

POWER III, фаза 2 - властито учешће у 
реконструкцији и модернизацији ХЕ 
Требиње 1 замјена енергетских 
трансформатора 14,4/242kV замјена 
струјних трансформатора за 220kV 
постројење замјена напонских 
трансформатора за 220kV постројење  
замјена одводника пренапона за 220kV 
постројење замјена генераторских 
прекидача замјена кућних 
трансформатора 14,4/0,4kV и 35/0,4kV 
замјена прекидача кућних трансф. 
замјена прекидача далеководних поља 
(35 kV постројење) 

281.654 
(властита 

средства)+ 
400.600 (кредит) 

 
 

1.470.355 
(властита 

средства)+ 
7.433.674 
(кредит) 

 
 

Радови на извођењу компезационог 
базена у мјесту Пађени 

- 
1.188.285 

 

Радови на изради приступног пута од 
Дивина до Водостана 

248.654 
 

1.015.746 
 

Завршетак алармног система од ХЕТ 2 до 
ентитетске границе 

844.021 
 

544.397 
 

 
 

5.2.2.   Опис најзначајнијих текућих инвестиција (укључујући и вриједност) 
емитента у земљи, односно иностранству, као и начин финансирања 

инвестиција (сопствени или позајмљени извори) 

 
Инвестиција Процијењена 

вриједност 

Тунел ФП-АБ -II Фаза -радови на бетонској облози тунела 1.300.000 

Тунел одводњавања Билећког поља - I фаза 1.000.000 

Радови на извођењу канала кроз Фатничко Поље-Фатнички канал 1.700.000 

Прединвестиционе активности око изградње ХЕ Дубровник  - фаза II 750.000 

 

5.2.3.   Информације о будућим значајним инвестицијама емитента за које је 
управа друштва, односно друштво већ преузело чврсте обавезе. 
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6. ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА 

 

6.1.     Основне дјелатности 

 

6.1.1.   Опис предмета пословања, навођење претежне дјелатности и кључних 
активности по основу којих емитент остварује највећи приход уз навођење 
значајних производа које продаје или услуга које пружа за сваку годину у 

приказаном претходном периоду 

 
Дјелатност емитента  
Основна дјелатност Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. ЗП „Хидроелектране на 
Требишњици“ а.д. Требиње јесте производња електричне енергије.  
Дозволу   за обављање дјелатности производње електричне енергије издаје 
Регулаторна  комисија за електричну енергију РС (РЕЕРС ) са сједиштем у 
Требињу, Српска бр. 2. 
Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије 
(регистарски број дозволе: 01-468-04/03-1/07; матични број корисника дозволе: 
01050834) издата Рјешењем бр: 01-478-11/13/Р-74-240 од 12.12.2013. године. 
Период важења: 12 година. 
 
Тренутно важеће цијене по којима се фактурише произведена електрична 
енергија износе: 
 
1. За домаћи конзум (тарифни купци): 4,010 pf/kWh (одређена решењем РЕРС-

а), 
2. За извоз и остале купце: 7,400 pf/kWh. 
3. За прекопланску енергију (на мјесечном нивоу): 0,590 pf/kWh. 
 
На крају године, тачније до 10. Јануара обрачунава се и фактурише приход по 
основу корекција и то: за извоз према постигнутој цијени на иностраном 
тржишту која не може бити мања од 7,400 pf/kWh и за прекопланску 
производњу и то до 100% извршења ребалансираног плана производње. 
 

Обим произведене електричне енергије 2011 2012 

Производња система ХЕТ-а (GWh) 1.462.346 1.108.275 

Расподјела - ХЕД (50:50) (GWh) 927,40 769,82 
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6.2.  Главна тржишта 

 

Р.бр. Елементи-опис Година Остварено 

Тржиште 
Републике 

Српске 
Остала 

тржишта 

% на 
тржишту 

РС 

% на 
осталим 

тржиштима 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остварена производња -kWh 2011. 927.396.086 656.523.789 270.872.297 70,79 29,21 

2. Остварена производња -kWh 2012. 769.818.188 618.894.507 150.923.681 80,39 19,61 

3. Остварени приход од продаје - KM 2011. 44.492.337 26.641.810 17.850.527 59,88 40,12 

4. Остварени приход од продаје - KM 2012. 33.511.600 24.949.510 8.562.090 74,45 25,55 

5. Цијене -pf/kWh 2011. 4,80 4,06 6,59     

6. Цијене -pf/kWh 2012. 4,35 4,03 5,67     

7. Остварена производња -kWh 
I-VI 

2012. 315.709.520 297.089.428 18.620.092 94,10 5,90 

8. Остварена производња -kWh 
I-VI 

2013. 824.366.637 354.644.811 469.721.826 43,02 56,98 

9. Остварени приход од продаје - KM 
I-VI 

2012. 13.162.487 11.914.941 1.247.546 90,52 9,48 

10. Остварени приход од продаје - KM 
I-VI 

2013. 31.199.310 14.221.257 16.978.053 45,58 54,42 

11. Цијене - pf/kWh 
I-VI 

2012. 4,17 4,01 6,70     

12. Цијене - pf/kWh 
I-VI 

2013. 3,78 4,01 3,61     

 

На основу претходне табеле можемо закључити да Предузеће највећим дијелом 

произведену електричну енергију реализује на тржишту Републике Српске и 

тиме највећи дио прихода остварује у земљи. 

6.4. Приказ информација о патентима,лиценцама,значајним уговорима или 

новим производним процесима, који су од битног значаја за профитабилност  

пословања емитента 

 

У вријеме израде овог документа нисмо имали информације о патентима, 

лиценцама, значајним уговорима или новим производним процесима, који су од 

битног значаја за профитабилност  пословања Предузећа. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

7.1. Ако је емитент дио групе (нпр.концерна), дати кратак опис групе и положај 
емитента унутар групе Емитент није дио групе. 

 
Предузеће је дио Мјешовитог Холдинга „Електропривреда РС“ (МХ ЕРС). МХ ЕРС 
је организован на основама повезивања Матичног предузећа и зависних 
предузећа (пет производних и пет дистрибутивних и ИРЦЕ), путем улагања 
капитала МП у ЗП, по ком основу МП као већински власник и управља са ЗП, са 
јасном подјелом рада којом координира МП и тиме обезбеђује функционално и 
технолошко јединство система. МП има учешће у ЗП ХЕТ од 65%. 
 

7.2. Списак зависних друштава емитента 

 

Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Зависно предузеће 
„Хидроелектране на Требишњици“акционарско друштво Требиње и Мјешовити 
холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Требиње Матично предузеће 
акционарско друштво Требиње основали су заједничко предузеће 
„Хидроелектрана Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу 
и продају електричне енергије са сједиштем у Требињу.  
 
Оснивачки улог Друштва уговорен је у односу 70% МХ „Електропривреда 
Републике Српске“ ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ад Требиње а 30% МХ 
„Електропривреда Републике Српске“ Требиње Матично предузеће ад Требиње.  
 

Опис 
Постотак учешћа у укупном 

капиталу 

МХ „Електропривреда Републике Српске“ 

ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ад 

Требиње   

70% 

МХ „Електропривреда Републике Српске“ 

Требиње Матично предузеће ад Требиње 
30% 

 
Рјешењем Владе Републике Српске 04-1-012-2-95/11 од 19.04.2011. године дата 
је концесија на изградњу и кориштење ХЕ Дабар оснивачима МХ 
„Електропривреда Републике Српске“ ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ад 
Требиње и МХ „Електропривреда Републике Српске“ Требиње Матично 
предузеће ад Требиње. 
 
Иницијативом оснивача МХ „Електропривреда Републике Српске“ ЗП 
„Хидроелектране на Требишњици“ад Требиње и МХ „Електропривреда 
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Републике Српске“ Требиње Матично предузеће а.д. Требиње од 03.06.2011. 
године покренут је поступак преноса (уступања) концесије на ХЕ Дабар д.о.о. 
Требиње код Министарства индустрије, енергетике и рударства.  
 
Министарство индустрије, енергетике и рударства донијело је Одлуку да ХЕ 
Дабар буде финансирана на начин што ће оснивачи МХ „Електропривреда 
Републике Српске“ ЗП „Хидроелектране на Требишњици“а.д. Требиње и МХ 
„Електропривреда Републике Српске“ Требиње Матично предузеће а.д. 
Требиње из властитих средстава финансирати изградњу хидроелектране у 
висини 25% пропорционално оснивачком улогу а 75% ће се финансирати из 
кредитних средстава. 
 

8. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 

 

8.1. Информације о постојећој и планираној дуготрајној материјалној имовини 
(значајним постројењима, опреми и некретнинама), укључујући имовину под 
лизингом, као и приказ терета на имовини. 

 
На дан 31.12.2012. године предузеће располаже са укупном материјалном 
имовином од 879.044.182 КМ (билансна позиција АОП 008) и то: 
 

Р. бр. Елементи - опис Остварено 2011. 
Остварено 
2012. 

Индекс 
(4/3*100) 

1 2 3 4 5 

1. Земљиште 78.505.687 78.520.407 100 

2. Грађевински објекти 709.188.719 697.833.974 98 

3. Постројења и опрема 70.986.025 67.652.909 95 

4. Инвестиционе некретнине 0 0   

5. 

Аванси и некретнине, 

постројења и постројења 
и опрема у припреми 19.078.436 35.036.892 184 

  Укупно: 877.758.867 879.044.182 100 

 
Структура грађевинских објеката на дан 31.12.2012. године: 
 
Р. бр. Елементи - опис Вриједност % учешћа 

1 2 3 4 

1. 

Бране и други објекти 

непосредно везани за 
брану 677.809.417 97,13 

2. 

Објекти за општу 

безбједност и заштиту 
околине 137.786 0,02 

3. Објекти за приступ гл. п. 9.769.484 1,40 

4. 
Објекти помоћних и 
пратећих дјелатности 1.016.134 0,15 

5. 

Објекти за обављање 

припремних и истражних 
радова 852.772 0,12 
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Р. бр. Елементи - опис Вриједност % учешћа 

1 2 3 4 

6. 

Привремени објекти за 

обављање припремних и 
истражних радова 7.073.109 1,01 

7. Остали објекти 1.175.273 0,17 

  Укупно: 697.833.974 100,00 

 
Структура постројења и опреме на дан 31.12.2012. године: 
 
Р. бр. Елементи - опис Вриједност % учешћа 

1 2 3 4 

1. 
Постројења 
хидроелектране 57.412.227 84,86 

2. Хидромеханичка опрема 639.867 0,95 

3. 

Дизел агрегат, аку-
батерије, исправљачи, 

инвертори 58.299 0,09 

4. Телекомуникације 599.231 0,89 

5. Гријање, вентилација 68.681 0,10 

6. Противпожарна заштита 296 0,00 

7. Канцеларијска опрема 25.555 0,04 

8. Опрема остало 1.901.611 2,81 

9. Опрема за климатизацију 210.635 0,31 

10. Опрема за одржавање 24.124 0,04 

11. Канцеларијски намјештај 339.371 0,50 

12. 

Информационо-

комункикациона опрема 2.064.462 3,05 

13. Возила 3.017.234 4,46 

14. 

Специјални алати за 
постројења и опрему 

хидроелектране 625.634 0,92 

15. Дизалице /лифтови/ 665.683 0,98 

  Укупно: 67.652.909 100,00 

 
 

8.2. Опис свих проблема у вези са заштитом животне средине који би могли да 
утичу на коришћење материјалне дуготрајне имовине. 

 
Активности на заштити животне средине немају директан утицај на коришћење 
материјалне имовине предузећа. 
 

9. ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД 

 

9.1.  Финансијско стање 

Опис финансијског стања емитента, промјене финансијског стања, опис 
резултата пословања за сваки годишњи и периодични обрачун који је 
обухваћен приказаним финансијским информацијама о пословању у 
претходном периоду, укључујући узроке значајних промјена из године у годину 
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у финансијским информацијама, у мјери у којој је то потребно да се разумије 
пословање емитента у цјелини, а у мјери у којој то није наведено на другим 
мјестима у документу. 
 
а) Пословање у 2012. и 2011. години 
 
У 2012. години Предузеће је остварило годишњу производњу од 769,82 GWh 
електричне енергије на прагу електране, што је за 61,73 GWh више електричне 
енергије у односу на ребалансом планирану производњу, односно за 17% мање 
у односу на остварену производњу у претходној години, а за 8,72% више у 
односу на ребаланс. У 2011. години остварена је производња на прагу 
електране у износу од 927,40 GWh, а произведено је 92,62 GWh мање 
електричне енергије у односу на ребалансом планирану производњу.  
 
Основни разлог смањене производње је изузетно лоша хидролошка година која 
је условила и мање остварење вриједности дотока и међудотока у скоро свим 
мјесецима 2011. године. 
У периоду од 1.6. 2012. до 24.2. 2013. године вршена је ревитализација 
агрегата број 2 у ХЕ Дубровник што је узроковало смањење производње. 
 
Предузеће је у 2012. години у укупној производњи електричне енергије у 
Мјешовитом Холдингу “Електропривреда Републике Српске” учествовало са 
15,01%.  
 
Предузеће је у 2011. години у укупној производњи електричне енергије у 
Мјешовитом Холдингу “Електропривреда Републике Српске” учествовало са 
17,51%. 
 
У 2012. години остварени су приходи од 43.476.366 КМ, расходи од 47.775.036 
КМ, а прије опорезивања остварен је финансијски резултат (губитак) од 
4.298.670 КМ, текући и одложени порез на добит износи 337.119 КМ те је 
остварен губитак од 4.635.789 КМ. 
 
У 2011. години остварени су приходи од 50.384.241 КМ, расходи од 49.823.347 
КМ, а прије опорезивања остварен је финансијски резултат (добитак) од 
560.894 КМ, текући и одложени порез на добит износио је 406.327 КМ а 
остварена је нето добит од 154.567 КМ. 
 
б) Пословање у првом полугодишту 2013. године 
Хидроелектране на Требишњици су у протеклих шест мјесеци оствариле добре 
производне резултате и биле важан ослонац Електропривреди Републике 
Српске. 
 
Остварена производња електричне енергије у првом полугодишту 2013. године 
је 824,37 GWh. Укупни приходи у првом полугодишту 2013. године су остварени 
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у износу од 32.198.366 КМ док су расходи у првом полугодишту 2013. године 
остварени у износу од 27.987.621 КМ.  
 
Реализоване инвестиције износе за прво полугодиште 2013. године укупно 
1.699.118 КМ. 
 
в)  Финансијска стабилност и ликвидност 
Р.бр. Позиција биланса 2011. 2012. I-VI  2013. 

1. Стална имовина 924.699.186 928.814.729 929.504.772 

2. Залихе 3.061.052 2.997.010 2.956.322 

3. Дугорочно везана имовина (1+2) 927.760.238 931.811.739 932.461.094 

4. Капитал умањен за губитак 978.756.435 974.744.971 971.073.777 

5. Дугорочна резервисања 7.275.481 3.152.718 3.014.023 

6. Дугорочне обавезе 4.785.551 6.529.896 9.617.918 

7. Трајни и дугорочни капитал (4+5+6) 990.817.467 984.427.585 983.705.718 

8. Коефицијент финансијске стабилности (3/7) 0,94 0,95 0,95 

9. Обртна средства 73.346.367 65.459.925 67.933.929 

10. Краткорочне обавезе 7.228.086 9.847.069 13.732.983 

11. Коефицијент ликвидности (9/10) 10,15 6,65 4,95 

12. Стопа задужености (6+10)/(4+6+10)*100 1,21 1,65 2,35 

13. Слободан капитал (7-3) 63.057.229 52.615.846 51.244.624 

 
Финансијска стабилност у 2011. години је добра, а њен коефицијент износи 
0,94.  
 
Финансијска стабилност у 2012. години је добра, а њен коефицијент износи 
0,95.  
 
Финансијска стабилност за период I-VI 2013. године је добра, а њен 
коефицијент износи 0,95. 
 
Како у 2011. години тако и у 2012. години, дугорочно, финансијска равнотежа 
помјерена је ка трајном и дугорочном капиталу па је у области дугорочног 
финансирања створена сигурност за одржавање ликвидности. Дио трајног и 
дугорочног капитала изнад дугорочно везане имовине је употријебљен за 
финансирање краткорочно везане имовине, која ће се прије мобилисати у 
готовину него што ће доспјети у дугорочне обавезе за плаћање. 
 
Ликвидност предузећа у 2011. Као и у 2012. години била је добра, узевши у 
обзир да се за стандардни показатељ узима коефицијент 2, што одговара 
правилу финансирања 2:1 (curent ratio).  
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г) Солвентност 
Р.бр. Позиција биланса 2011. 2012. I-VI  2013. 

1. Стална имовина 924.699.186 928.814.729 929.504.772 

2. Залихе 3.061.052 2.997.010 2.956.322 

3. Дугорочно везана имовина (1+2) 927.760.238 931.811.739 932.461.094 

4. Капитал умањен за губитак 978.756.435 974.744.971 971.073.777 

5. Дугорочна резервисања 7.275.481 3.152.718 3.014.023 

6. Дугорочне обавезе 4.785.551 6.529.896 9.617.918 

7. Трајни и дугорочни капитал (4+5+6) 990.817.467 984.427.585 983.705.718 

8. Коефицијент финансијске стабилности (3/7) 0,94 0,95 0,95 

9. Обртна средства 73.346.367 65.459.925 67.933.929 

10. Краткорочне обавезе 7.228.086 9.847.069 13.732.983 

11. Коефицијент ликвидности (9/10) 10,15 6,65 4,95 

12. Стопа задужености (6+10)/(4+6+10)*100 1,21 1,65 2,35 

13. Слободан капитал (7-3) 63.057.229 52.615.846 51.244.624 

 

9.2.     Пословни резултати 

 

9.2.1. Информације о чињеницама, укључујући и нове и ванредне (ријетке или 
необичне) догађаје у пословању, које значајно утичу на приходе из пословања 

емитента, уз навођење у којој мјери је конкретни догађај утицао на приходе. 

 

У 2011. години  нису се десиле ванредне околности и догађаји који би имали 

значајнијег утицаја на пословање Предузећа (прекид производње услед 

хаварија на опреми, промјена цијена произведеног kWh, повећање стопа 

пореза и накнада и сл.). 

У 2012. години дошло је до смањења производње због изузетно лоше 
хидрологије током читаве године, што је утицало и на приходе Предузећа. 
Доток је био испод плана у току 8 мјесеци, а међудоток у току 2 мјесеца. У 
2012. годину ушло се са котом која је мања за 18,77 метара од планиране, 
односно у акумулацији Билећа било је 310.390.000 kWh мање електричне 
енергије у односу на план. 
 
Такође, ревитализација агрегата Г2 ХЕ Дубровника није завршена у 2012. 
години како је то планирано Електроенергетским билансом за 2012. годину. 
Због већег обима радова агрегат није био расположив 7 мјесеци. 
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9.2.2. Ако финансијски подаци у документу приказују промјене у продаји и 
приходима, описати разлоге за такве промјене. 

 
У 2012. години у односу на 2011. годину дошло је до пада прихода од продаје 

електричне енергије као последица смањења произведених kWh услед лоше 

хидрологије и због ревитализације агрегата Г2 ХЕ Дубровник. 

И у првој половини 2013. године забиљежен је раст прихода од продаје 
електричне енергије у односу на исти период 2012. године, захваљујући 
изузетно доброј хидрологији и погонској спремности у систему ХЕТ-а. 
 

9.2.3. Информације у вези са свим владиним, економским, фискалним, 
монетарним или политичким мјерама или факторима који су значајно утицали 
или би могли значајно да утичу, директно или индиректно, на пословање 

емитента. 

 
У периодима за које су у Документу приказани финансијски подаци, није било 

економских, фискалних или других мјера Владе РС-е, који су значајно утицали 

на пословање предузећа.  

10. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

 

10.1. Информације о изворима средстава емитента (краткорочним и 
дугорочним).  

 

Преглед извора средстава предузећа приказан је у следећој табели: 

Р.бр. Назив 31.12.2011. 31.12.2012. 30.06.2013. 

1 2 3 4 5 

I КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 7.228.086 9.847.069 13.732.983 

1 Краткорочне обавезе 7.228.086 9.847.069 13.732.983 

II ДУГОРОЧНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 990.817.467 984.427.585 983.705.718 

1 Основни капитал 385.164.196 385.164.196 385.164.196 

2 Резерве 167.547.257 167.559.623 167.559.623 

3 Ревалоризационе резерве 367.924.457 361.117.469 361.117.469 

4 Нераспоређени добитак 58.120.525 65.539.472 57.232.489 

5 Губитак до висине капитала 0 4.635.789 0 

6 Дугорочна резервисања 7.275.481 3.152.718 3.014.023 

7 Дугорочне обавезе 4.785.551 6.529.896 9.617.918 

  

УКУПНО КРАТКОРОЧНИ И 

ДУГОРОЧНИ ИЗВОРИ 998.045.553 994.274.654 997.438.701 

III ВАНБИЛАНСНИ ИЗВОРИ 73.573.691 72.894.654 72.620.534 

  УКУПНО ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 1.071.619.244 1.067.169.308 1.070.059.235 
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10.2.  Објашњење износа и извора средстава као и опис новчаног тока емитента 

 
На дан 31.12.2012. године дошло је смањења дугорочних извора средстава у 

односу на 31.12.2011. године за 6.389.882 КМ. Краткорочни извори средстава 

на дан 31.12.2012. године биљеже повећање у износу од 2.618.983 КМ у односу 

на 31.12.2011. године.  

На дан 30.6.2013. године укупни краткорочни и дугорочни извори средстава 

износили су 997.438.701 КМ. 

Извјештај о токовимa готовине: 

Редни 

број 
ПОЗИЦИЈА 2011 2012 I-VI 2013. 

1 2 3 4 5 

А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ   

 

  

  I Приливи готовине из пословних активности 63.542.479 30.560.235 34.074.485 

  II Одливи готовине из пословних активности  57.102.356 46.904.604 28.259.021 

  III Нето прилив готовине из пословних активн.  (I - II) 6.440.123 0 5.815.464 

  IV Нето одлив готовине из пословних активн.  (II - I) 0 16.344.369 0 

Б ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА    

  I Приливи готовине из активности инвестирања 55.042.414 26.250.696 3.394.443 

  II Одливи готовине из активности инвестирања 54.172.042 7.000.000 7.933.745 

  

III Нето прилив готовине из активности  

инвестирања 870.372 19.250.696 0 

  IV Нето одлив готовине из активности инвестирања 0 0 4.539.302 

В 

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ 

ФИНАНСИРАЊА      

  I Приливи готовине из активности финансирања 42.817 41.948 55.600 

  II Одливи готовине из активности финансирања 9.182.473 1.522.932 11.183 

  III Нето прилив готовине из активности финансирања 0 0 44.417 

  IV Нето одлив готовине из активности финансирања 9.139.656 1.480.984 0 

Г  УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (АI+БI+ВI) 118.627.710 56.852.879 37.524.528 

Д  УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (АII+БII+ВII) 120.456.871 55.427.536 36.203.949 

Ђ  НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (+) (Г - Д)   1.425.343 1.320.579 

Е  НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (-) (Д-Г) 1.829.161 0 571.619 

Ж  ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА  2.836.284 1.007.123 2.432.466 

З 

ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 0 0 0 

И 

НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ 

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 0 0 0 

Ј Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА  1.007.123 2.432.466 3.753.045 

 

Анализом извјештаја о новчаном току за 2011. и 2012. годину можемо 

закључити да је у току 2012. године дошло до нето прилива готовине у износу 

од 1.425.343 КМ  за разлику од 2011. године када је остварен нето одлив од 

1.829.161 КМ.  
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У оквиру пословне активности у 2012. години забиљежен је нето одлив 

готовине у износу од 16.344.369 КМ док је у 2011. остварен нето прилив 

готовине у износу од 6.440.123 КМ. 

 

10.3.   Информације о бонитету емитента и струкури финансирања емитента 

 
Бонитет представља оцјену предузећа односно способност предузећа да 

одговори на своје обавезе, да оствари позитиван пословни резултат, позитиван 

нето новчани ток и да неограничено дуго послује. Као што је у претходним 

тачкама овог проспекта изнијето, Предузеће је ликвидно и солвентно.  

 

10.4. Информације о свим ограничењима коришћења капиталних средстава која 
су значајно утицала или би могла значајно да утичу, директно или индиректно, 
на пословање емитента. 

 
Предузеће у периодима за које су у овом документу приказани финансијски 

извјештаји није имало ограничења у коришћењу капиталних средстава која су 

магла да имају утицај на пословање. 

10.5.   Информације о предвиђеним изворима финансирања који су потребни 
како би се испуниле обавезе из т.5.2.3. и 8.1. 

 
Предвиђени извори финансирања за испуњење обавеза из тачке. 5.2.3. и 8.1. 

обухваћени су Планом пословања за 2013. годину и обезбедиће се из властитих 

и позајмљених средстава (кредити). 

 

11. ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ 
Уколико је то од значаја за пословање и приходе емитента, навести опис 
програма истраживања и развоја емитента за сваку финансијску годину у 
периоду обухваћену финансијским информацијама за прошло пословање, 
укључујући износ утрошен на активности истраживања и развоја које је 

финансирао емитент. 

 
У вријме израде овог документа нисмо имали податке о активностима из тачке 

11. овог документа. 
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12. ТРЕНДОВИ 

 

12.1. Најзначајнији трендови у производњи, продаји и залихама, трошковима и 
продајним цијенама, од завршетка последње финансијске године до датума 

Документа о регистрацији 

 
Од завршетка 2012., до датума Документа о регистрацији нису забиљежени 

било какви нови трендови везани за производњу, продају и трошкове. Обрачун 

и фактурисање остварене производње врши се у складу са Уговором о 

регулисању међусобних економских односа у МХ ЕРС.  

 

12.2.  Информације о свим познатим трендовима, неизвјесностима, захтјевима, 
обавезама или догађајима који би вјероватно могли да имају значајан утицај на 

могућности развоја емитента, најмање за текућу годину. 

 
У текућој 2013. години, не очекује се промјена битних околности које би могле 

снажно утицати на пословање предузећа (повећање цијена електричне 

енергије крајњим потрошачима, повећање пореских стопа и сл.). Неизвјесност 

у пословању везана је за временске услове и стабилност рада погона 

хидроелектранa, на које се не може утицати и од кога зависе резултати 

пословања. Такође, потребно је зауставити негативан тренд пораста 

потраживања за испоручену енергију, јер директно утиче на новчани ток и 

способност сервисирања трошкова производње, што је у надлежности 

Матичног предузећа МХ ЕРС. 
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13. ПРЕДВИЂАЊА ИЛИ ПРОЦЈЕНЕ ДОБИТИ 
Уколико се емитент одлучи да укључи процјену или предвиђање добити, 
Документ о регистрацији мора да садржи и т 13.1, 13.2, 13.3. и 13.4. 

 

13.1. Изјава о главним претпоставкама на којима је емитент засновао своје 
предвиђање или процјену. Јасно се морају навести претпоставке на које управа 
емитента може да утиче од оних на које чланови управних, руководећих и 

надзорних тијела емитента не могу да утичу. 

 

13.2. Извјештај који припрема овлаштени ревизор у коме се наводи да је, по 
мишљењу овлаштеног ревизора, предвиђање или процјена правилно 
састављена на основу рачуноводствених правила које се користе за 
предвиђање добити или процјене, у сладу са одговарајућом законском и 

професионалном регулативом. 

 

13.3. Предвиђање или процјена добити мора бити припремљена на начин да 
буде упоредива са приказаним финансијским информацијама за претходни 

период. 

 
Предузеће је одлучило да у Документ о регистрацији не укључује предвиђања 

или процјене добити на начин како се то дефинише тачкама из овог поглавља, 

посебно 13.2. и 13.3. Законом  није утврђена обавеза емитента да прибави 

мишљење овлашћеног ревизора за предвиђање добити у будућим периодима. 

 

13.4. Уколико је у ранијем проспекту било објављено предвиђање за 
обрачунски период које још траје, потребно је навести да ли је предвиђање још 
увијек тачно, односно потребно је навести објашњење због чега такво 
предвиђање више не важи, уколико је то случај. 

 
Емитент у овај документ не укључује процјене и предвиђања добити који су 
саставни дио краткорочних (годишњих) и дугорочних (петогодишњих) планова. 
 
Кратко образложење: 

Законом о јавним предузећима утврђена је обавеза израде и усвајања 

годишњег и трогодишњег Плана пословања (тренутно за 2013. и период 

2013.-2015. година). Према одредбама Закона и Статута предузећа, 

наведена планска документа се усвајају на Скупштини акционара 

друштва. У плановима је јасно прецизирано кретање добити по планским 

годинама и наведен приједлог за расподјелу нето добити. 
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14. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 

 

14.1.      Имена, пословне адресе и функције које у емитенту обављају сљедећа 
лица: 

 
а) чланови управних и надзорних органа 

Р.бр. Орган Име и презиме Пословна адреса Функција 

1 2 3 4 5 

I УПРАВА     

1.   Марко Митровић 
ЗП „Хидроелектране на 
Требишњици“, Обала Луке 
Вукаловића 2, Требиње 

Директор 

2.   Љубо Вуковић 
ЗП „Хидроелектране на 
Требишњици“, Обала Луке 
Вукаловића 2, Требиње 

Извршни директор 
за економске правне 
и опште послове 

3.   Љубомир Зотовић 
ЗП „Хидроелектране на 
Требишњици“, Обала Луке 
Вукаловића 2, Требиње 

Извршни директор 
за производњу и 
техничке послове 

4.   Благота Марковић 
ЗП „Хидроелектране на 
Требишњици“, Обала Луке 
Вукаловића 2, Требиње 

Извршни директор 
за управљање 
системом 

II 
НАДЗОРНИ 
ОДБОР 

   

1.   Владислав Владичић 
МХ ЕРС, Степе Степановића 
бб, Требиње 

Члан привременог 
Надзорног одбора 

2.   Зоран Мастило 
Фонд ПИО РС, Његошева 4, 
Бијељина 

Разријешен 
дужности члана 
привременог 
Надзорног одбора 
дана 28.12.2012. год. 
и умјесто њега 
именован за члана 
привременог 
Надзорног одбора 
Буде Станишић 

3.   Слободан Радановић 
МХ ЕРС, Степе Степановића 
бб, Требиње 

Члан привременог 
Надзорног одбора 

4.   Александар Вуксан 
„Zepter invest“ а.д. Веселина 
Маслеше 12, Бања Лука 

Члан привременог 
Надзорног одбора 

5.   Јелена Јокановић 
МХ ЕРС, Степе Степановића 
бб, Требиње 

Члан привременог 
Надзорног одбора 

III 
ОДБОР ЗА 
РЕВИЗИЈУ 

   

1.   Зоран Божић Пословна Књига, Требиње Предсједник 

2.   Илинка Унковић  

Разријешена 
дужности члана 
Одбора за ревизију 
дана 22.06.2012. год. 
и није именован 
нови члан. 

3.   Нада Зеленовић Његошева 3, Гацко Члан 

IV 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ИНТЕРНУ 
РЕВИЗИЈУ 

   

1.   Радомир Табаковић Пека Павловића 4, Билећа 
Директор Одјељења 
за интерну ревизију 
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б)оснивачи, уколико је емитент основан у периоду мањем од пет година. 
 
Предузеће је као акционарско друштво регистровано 11.7.2005. године. 
 
в) сваки виши руководилац, који је значајан за процјену стручног знања и 
искуства у управљању пословањем емитента. 
 
За све наведена лица приказују се значајни послови које обављају ван 
емитента, а који су од утицаја на емитента. Такође, потребно је навести и 
евентуалну родбинску повезаност наведених лица. За сваког члана управног, 
руководећег или надзорног органа емитента или сваког лица наведеног под (в) 
прве подтачке, навести појединости о одговарајућем управљачком знању и 
искуству тог лица са слиједећим информацијама: 
а) имена свих друштава у којима је то лице било члан управних, руководећих 
или надзорних органа, било када у претходних пет година, уз напомену да ли је 
то лице још увијек члан тих органа. Није потребно да се наведу сва зависна 
друштва емитента у којима је то лице такође члан управних, руководећих или 
надзорних органа; 

б) пресуде за кривична дјела против привреде у посљедњих пет година; 
в) појединости о свим поступцима стечаја и ликвидације у вези са којима је 
лице из тачке а) и в) прве подтачке била повезана обављајући наведене 
функције у неком друштву, у посљедњих пет година; г) појединости о свим 
службеним оптужбама или санкцијама од стране правосудних или регулаторних 
органа (укључујући одређена струковна тијела) према лицима од а) до в) из 
прве подтачке, као и податак о томе да ли је судском одлуком то лице 
искључено или му је забрањен рад у таквим органима, у периоду од најмање 
посљедњих пет година. Уколико не постоје такве информације које треба да се 
објаве, потребно је дати изјаву у том смислу. 
 

14.2. Сукоб интереса управних, руководећих и надзорних органа и вишег 
руководства Потенцијални сукоб интереса особе из тачке 14.1, и то у погледу 
њихових личних интереса и њихових обавеза и дужности према емитенту. У 
случају да сукоб интереса не постоји мора бити дата јасна изјава о томе. 
Навести евентуалне споразуме или договоре са највећим акционарима, 
клијентима, добављачима или другим лицима, на основу којих је било које лице 
из тачке 14.1. изабрано за члана управних, руководећих или надзорних органа 
или члана вишег руководства. 
Приказати појединости о било каквим ограничењима које договоре лица из 
тачке 14.1. о уступању њиховог учешћа у хартијама од вриједности емитента за 
одређени временски период. 

 
Према сазнањима Емитента не постоји сукоб интереса управних, руководећих и 
надзорних органа, нити постоје евентуални споразуми или договори са 
већинским акционаром – МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње, клијентима, 
добављачима или другим лицима, на основу којих је било које лице из тачке 
14.1. изабрано за члана управних, руководећих или надзорних органа 



 

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП 

а.д. Требиње 
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ 

а.д. Требиње 

ПРОСПЕКТ 

Година: 2013 

Израђено: октобар 2013. 

Страна: 27 / 62 

 

предузећа. Такође, не постоје појединости о било каквим ограничењима која 
би евентуално одговорила лица из тачке 14.1. о уступању њиховог учешћа у 
хартијама од вриједности предузећа за одређени временски период. 
 

15. ЛИЧНА ПРИМАЊА И ПОГОДНОСТИ 

 
Чланови Надзорног одбора, Одбора за ревизију и директор Одјељења за 

интерну ревизију (екстерна лица) примају мјесечну нето накнаду за свој рад 

која тренутно износи:  

 за чланове Надзорног одбора по 500 KM,  
 за чланове Одбора за ревизију по 450 KM, 
 за директора Одјељења за интерну ревизију 500 KM. 

 

15.1. Износ личних примања и примања (укључујући сву потенцијалну или 
одложену накнаду) и неновчана давања која емитент, укључујући и његова 
повезана друштва, одобри таквим лицима за све облике рада и услуга, које 
било које лице пружи емитенту и повезаним друштвима.  

Наведене информације се морају навести појединачно за свако лице. 

 
У следећој табели наведени су чланови Управе, Надзорног одбора, Одбора за 

ревизију и директор Одјељења за интерну ревизију, који су по наведеном 

основу оставарили примање у 2012. години без обзира да ли су на дан овог 

Документа именовани. 

Лична примања лица из тачке 14.1. у току 2012. године 

Р.бр. Име и презиме 

Нето 

плата или 

накнада 

Минули 

рад 
Укупно 

Неновчана 

давања 
Напомена 

1 2 3 4 5 6   

1. Марко Митровић 36.000 4.851 40.851     

2. Љубо Вуковић 30.000 4.256 34.256     

3. Љубомир Зотовић 30.000 3.956 33.956     

4. Благота Марковић 30.000 3.776 33.776     

5. Владислав Владичић 6.000   6.000     

6. Зоран Мастило 6.000   6.000   

Разријешен 

дужности члана 

привременог 

Надзорног одбора 

дана 28.12.2012. 

год. и умјесто њега 

именован за члана 

привременог 

Надзорног одбора 

Буде Станишић 

7. Слободан Радановић 6.000   6.000     

8. Александар Вуксан 6.000   6.000     

9. Јелена Јокановић 6.000   6.000     
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Р.бр. Име и презиме 

Нето 

плата или 

накнада 

Минули 

рад 
Укупно 

Неновчана 

давања 
Напомена 

1 2 3 4 5 6   

10. Зоран Божић 5.400   5.400     

11. Илинка Унковић 2.700   2.700   

Разријешена 

дужности члана 

Одбора за 

ревизију дана 

22.06.2012. год. 

и није именован 

нови члан. 

12. Нада Зеленовић 5.400   5.400     

13. Радомир Табаковић 6.000   6.000     

 
 

15.2. Укупни износи које емитент, или његова повезана друштва, издвоје у 
сврху остваривања права на накнаду у случају пензионисања или сличних 

погодности. 

 
Резервисања за дугорочне накнаде запосленима (исплата у случају 

пензионисања и исплата јубиларних накнада), за чланове Управе, као и за 

остале раднике, врши се у складу са годишњим актуарским обрачуном, према 

одредбама из Посебног Колективног уговора МХ „ЕРС“. 

Током 2012. године за лица из тачке 14.1. (Управа), није било исплата на име 

јубиларних награда, нити исплата на име отпремнине за одлазак у пензију. 

 

16. ПРАКСА УПРАВЕ 

 

16.1.     Датум истека актуелног мандата и временски период током којег је 
лице обављало ту функцију. 

 

Р. 
бр. Име и презиме Функција  

Датум 
именовања  

Датум истека 
актуелног 
мандата Напомена 

1 2 3 4 5   

1 Марко Митровић Директор 10.11.2011. 10.11.2015.   

2 Љубо Вуковић 

Извршни директор за 
економске, правне и 
опште  послове 10.11.2011. 10.11.2015.   

3 Љубомир Зотовић 
Извршни директор за 
техничке послове 10.11.2011. 10.11.2015.   

4 Благота Марковић 
Извршни директор за 
управљање системом 10.11.2011. 10.11.2015.   

5 
Владислав 
Владичић 

Члан привременог 
Надзорног одбора      

Ради као приврмени 
Надзорни одбор  
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Р. 
бр. Име и презиме Функција  

Датум 
именовања  

Датум истека 
актуелног 
мандата Напомена 

1 2 3 4 5   

6 Зоран Мастило 
Члан привременог 
Надзорног одбора      

Разријешен дужности 
члана привременог 

Надзорног одбора дана 
28.12.2012. год. и умјесто 
њега именован за члана 
привременог Надзорног 
одбора Буде Станишић 

7 
Слободан 
Радановић 

Члан привременог 
Надзорног одбора      

Ради као приврмени 
Надзорни одбор  

8 Александар Вуксан  
Члан привременог 
Надзорног одбора      

Ради као приврмени 
Надзорни одбор  

9 Јелена Јокановић 
Члан привременог 
Надзорног одбора      

Ради као приврмени 
Надзорни одбор  

10 Зоран Божић 
Предсједник Одбора за 
ревизију 29.03.2010. 29.03.2014.   

11 Илинка Унковић Члан Одбора за ревизију 29.03.2010. 29.03.2014. 

Разријешена дужности 
члана Одбора за ревизију 

дана 22.06.2012. год. и 
није именован нови члан. 

12 Нада Зеленовић Члан Одбора за ревизију 29.03.2010. 29.03.2014.   

13 Радомир Табаковић 
Директор Одјељења за 
интерну ревизију  09.06.2010. 09.06.2014.   

 
 

16.2. Информације о уговорима о дјелу чланова управних, руководећих и 
надзорних органа закљученим са емитентом, или било којим од његових 
повезаних друштава, који предвиђају погодности по раскиду радног односа. 

Ако нема таквих уговора потребна је одговарајућа негативна изјава. 

 
Чланови управних и руководећих немају закључене уговоре о дјелу са 
Емитентом, или било којим од његових повезаних друштава, који предвиђају 
погодности по раскиду радног односа. 
 
Чланови упрвних, руководећих и надзорних органа, немају закључене уговоре 
о дјелу са Предузећем, који предвиђају погодности по раскиду радног односа. 
 

16.3. Информације о комисији за ревизију и комисији за накнаде емитента, 
укључујући мена чланова комисија и кратко навођење прописаних услова по 
којима комисије раде. 

 
Предузеће нема комисију за ревизију нити комисију за накнаде емитента. 
 

16.4. Изјава емитента о усклађености са стандардима корпоративног 
управљања, са образложењем оних елемената који нису у складу са усвојеним 
стандардима и са упутством гдје се пуни текст изјаве може бесплатно преузети 
(интернет страница берзе или другог уређеног јавног тржишта, интернет 

страница емитента или сл.). 
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17. ЗАПОСЛЕНИ 

 

17.1. Број запослених на крају периода или просјек за сваку финансијску 
годину приказану у претходном периоду до датума Документа о регистрацији 
(као и промјене тих података, уколико су оне значајне) и уколико је то могуће 
и битно, приказати подјелу запослених по темељним врстама дјелатности и 
географским локацијама. Уколико емитент запосли већи број лица на одређено 
вријеме, навести просјечан број запослених на одређено вријеме, током 
посљедње финансијске године. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 31.12.2011 620  618  2 559 51 4 4 2 620 

2 31.12.2012 634  615  19 565 57 6 4 2 634 

 
 

17.2. За свако лице из тачке 14.1. навести информације о евентуалном 
власништву над акцијама емитента и свим опцијама на акције емитента, са 

посљедњим могућим датумом. 

 
Лица из Тачке 14.1. не посједују акције у предузећу. 
 

17.3. Опис свих аранжмана у вези са могућношћу стицања акција емитента од 
стране запослених. 

 
Не постоје дефинисани аранжмани у вези са могућношћу стицања акција 
предузећа од стране запослених радника. Акције предузећа могу се стећи само 
куповином на берзанском тржишту, преко овлаштених институција на законом 
предвиђен начин. 
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18. ВЕЋИНСКИ АКЦИОНАРИ 
18.1. Име или пословно име лица које, непосредно или посредно, посједује 
учешће у капиталу емитента илл у праву гласа, у процентима од 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 30%, 50% и 75% права гласа, заједно са износом учешћа 
сваког таквог лица. Уколико таквог лица нема, дати одговарајућу негативну 
изјаву. 

 
Из сљедећег прегледа, чији је извор ЦР ХОВ, се види да ниједно лице није 

власник 20, 25, 30, 50 и 75% акција предузећа. 

Власничка структура акцијског капитала на дан 31.12.2012. године. 

  Износ капитала    % учешћа 

МХ ЕРС - Матично предузеће АД Требиње 250.349.858 64,9982165 

ПРЕФ 38.776.187 10,0674433 

ЗЕПТЕР ФОНД 19.736.290 5,1241237 

ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС 19.258.210 5,0000001 

МАЛИ АКЦИОНАРИ 17.828.973 4,6289279 

ЗИФ КРИСТА ИНВЕСТ ФОНД 9.746.972 2,5306018 

ЗИФ ЕУРОИНВЕСТ ФОНД 7.844.448 2,0366504 

ЗИФ ИНВЕСТ НОВА ФОНД 7.372.713 1,9141740 

ЗИФ БЛБ - ПРОФИТ 3.651.139 0,9479435 

ПОЛАРА ИНВЕСТ ФОНД 3.367.738 0,8743642 

ЗИФ БОРС ИНВЕСТ ФОНД 2.767.571 0,7185432 

ЗИФ ЈАХОРИНА КОИН 2.714.571 0,7047828 

ЗИФ АКТИВА ФОНД 1.553.256 0,4032711 

Друштво за управљање инвестиционим фондовима 

КРИСТАЛ ИНВЕСТ у име и за рачун Отворени инвестициони 

фонд са јавном понудом "КРИСТАЛ КАПИТАЛ" 142.773 0,0370681 

ЗИФ ПРИВРЕДНИК ИНВЕСТ 35.239 0,0091491 

ЗИФ УНИОНИНВЕСТ ФОНД 18.258 0,0047403 

Укупно: 385.164.196 100,0000000 

 
 

18.2. Навести да ли акције емитента дају различито право гласа или 
одговарајућу негативну изјаву о томе. 

 
Све акције предузећа су обичне (редовне) акције са правом гласа, при чему 

једна акција даје право на један глас у Скупштини предузећа. 
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18.3. Према сазнањима емитента, навести податке о лицу које има контролни 
положај у емитенту, навести карактеристике тог стеченог положаја, као и мјере 
којима се спречава коришћење наведеног положаја на штету емитента. 

 
Контролни положај у предузећу има Мјешовити Холдинг „Електропривреда 

Републике Српске“ Матично предузеће а.д.Требиње, које је власник 

250.349.858 акција или 64.99% укупних акција (385.164.196). На основу 

наведеног учешћа, Матично предузеће спроводи управљачку функцију и 

контролу пословања и то преко своја три представника у Надзорном одбору. 

 

18.4. Опис свих споразума, познатих емитенту, чије би провођење, накнадно, 
могло да резултира промјеном контролног положаја у емитенту. 

 
Не постоје споразуми, познати предузећу, чије би спровођење, накнадно, могло 

да резултира промјеном контролног положаја у предузећу.   
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19. ТРАНСАКЦИЈЕ ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА 
Навести финансијске трансакције емитента и повезаних лица, извршене у 
периоду који обухвата приказ финансијских информација у претходном 
периоду, као и: 
а) природу и обим трансакција, ако нека од трансакција није била у најбољем 
интересу једне од страна објаснити разлоге за такву трансакцију, 
б) износ или проценат који представљају трансакције повезаних страна у 

промету емитента. 

 
Финансијске трансакције између Предузећа и Матичног предузећа, извршавају 

се према Уговору о регулисању међусобних односа у Мјешовитом Холдингу 

„Електропривреда Републике Српске“. Најзначајнија трансакција представља 

продају цјелокупно произведене електричне енергије Матичном предузећу. 

Редни број Година/период 

Остварена 

производње (кWh) 

Остварени 

приход од 

продаје 

Остварени 

укупан 

приход % промета 

1. 2 3 4 5 6 

1. 2011. 927.696.086 44.588.482 50.384.241 88,50 

2. 2012. 769.818.188 33.511.600 43.476.366 77,08 

3. I-VI 2013. 824.366.637 31.199.310 32.187.623 96,93 

4. 2011. ХЕ Дабар 0 342 342 100,00 

5. 2012. ХЕ Дабар 0 10.538 28.796 36,60 

6. I-VI 2013. ХЕ Дабар 0 1.726 55.345 3,11 

 

20. ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ О ИМОВИНИ, ОБАВЕЗАМА, 
ФИНАНСИЈСКОМ ПОЛОЖАЈУ, КАО И ДОБИЦИМА И ГУБИЦИМА 

ЕМИТЕНТА 

 

20.1.    Финансијски подаци о прошлом пословању 
Укључити годишње финансијске извјештаје за двије посљедње пословне 
године са извјештајем ревизора за сваку појединачну годину, сходно прописима 
који уређују састављање финансијских извјештаја (уколико емитент послује у 

краћем периоду, онда за тај период). 

 
У прилогу су дати финансијски извјештаји за 2012. годину (са упоредним 

податком за 2011. годину) као и ревизорски извјештаји за 2011. и 2012. годину. 
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Биланс успјеха 

П О З И Ц И Ј А 
И З Н О С 

2012. 2011. 

1 2 3 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   

   36.464.625    45.136.320 

1. Приходи од продаје робе    88.303            85.446  

а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима                     -                      -  

б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту           88.303            85.446  

в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                     -                      -  

2. Приходи од продаје учинака     33.517.889     44.598.701  

а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима    33.511.600     44.588.482  

б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту     5.469              9.227  

в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту                820                 992  

3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака      1.398.255                      -  

4. Повећење вриједности залиха учинака                     -                      -  

5. Смањење вриједности залиха учинака                     -                      -  

6. Повећење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која 
се не амортизују 

                    -                      -  

7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која 
се не амортизују 

                    -                      -  

8. Остали пословни приходи      1.460.178          452.173  

II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ    46.819.854  49.365.258  

1. Набавна вриједност продате робе                     -                      -  

2. Трошкови материјала      1.820.848       1.535.225  

3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода     18.265.960     18.587.956  

а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада    14.739.095     15.225.512  

б) Остали лични расходи      3.526.864       3.362.444  

4. Трошкови производних услуга      2.171.496       3.728.878  

5. Трошкови амортизације и резервисања    16.913.889     16.602.121  

а) Трошкови амортизације    16.780.811     16.301.246  

б) Трошкови резервисања         133.078          300.875  

6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)      2.539.438       2.279.247  

7. Трошкови пореза      4.799.753       5.924.151  

8. Трошкови доприноса         308.470          707.680  

Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 0  0  

В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  10.355.229 4.228.938 

Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
 I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ       1.492.627       2.404.849  

1. Финансијски приходи од повезаних правних лица                     -                      -  

2. Приходи од камата      1.448.582       2.385.218  

3. Позитивне курсне разлике           31.743              8.714  

4. Приходи од ефеката валутне клаузуле                     -                      -  
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5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања                     -                      -  

6. Остали финансијски приходи           12.301            10.917  

II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ         328.983          133.241  

1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица                     -                      -  

2. Расходи камата         322.312            91.060  

3. Негативне курсне разлике             6.665            34.434  

4. Расходи по основу валутне клаузуле                     -                      -  

5. Остали финансијски расходи                    6              7.747  

Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ       

Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ    9.191.585  1.957.330  

Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ  
I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ       5.169.695       2.272.217  

1. Добици по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и 
опреме 

            1.590                      -  

2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина                     -                      -  

3. Добици по основу продаје биолошких средстава                     -                      -  

4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања                     -                      -  

5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ                     -                      -  

6. Добици по основу продаје материјала           46.692                      -  

7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака                     -                      -  

8. Наплаћена отписана потраживања                     -            31.421  

9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да 
се искажу у оквиру ревалоризационих резерви 

                    -                      -  

10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних 
резервисања и остали непоменути приходи 

     5.121.413       2.240.796  

II - ОСТАЛИ РАСХОДИ         626.199          320.946  

1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, 
постројења и опреме 

                    -            29.075  

2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина                     -                      -  

3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава                     -                      -  

4. Губици по оспову продаје средстава обустављеног пословања                     -                      -  

5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ                     -                      -  

6. Губици по основу продатог материјала                     -                      -  

7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака                     -                      -  

8. Расходи по основу заштите од ризика                     -                      -  

9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања                     -                      -  

10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи         626.199          291.871  

Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА  
    

 4.543.496       1.951.271  

З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА  
    

                    -                      -  
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И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 
I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ       

        347.664                      -  

1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања         347.664                      -  

2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме                     -                      -  

3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се 
обрачунава амортизација 

                    -                      -  

4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средства за које се 
обрачунава амортизација 

                    -                      -  

5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и 
фин. средстава расположивих за продају 

                    -                      -  

6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе                     -                      -  

7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана                     -                      -  

8. Приходи од усклађивања вриједности капитала                     -                      -  

9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине                     -                      -  

II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 
   

                    -                      -  

1. Обезврјеђење нематеријалних улагања                     -                      -  

2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме                     -                      -  

3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација                     -                      -  

4. Обезврјеђење биолошких средства за која се обрачунава амортизација                     -                      -  

5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава 
расположивих за продају 

                    -                      -  

6. Обезврјеђење залиха материјала и робе - - 

7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана                     -                      -  

8. Обезврјеђење остале имовине                     -                      -  

Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА 
     ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ      

        347.664                      -  

К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА  
     ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ    

                    -                      -  

Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  
     ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

            1.755          570.855  

Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  
     ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

                    -              3.902  

М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 
1. Добитак прије опорезивања     

-4.298.670 560.894 

2. Губитак прије опорезивања    4.298.670 0 

Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
1. Порески расходи периода 

                    -                      -  

2. Одложени порески расходи периода         368.334          406.327  

3. Одложени порески приходи периода           31.215                      -  

Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 
1. Нето добитак текуће године       

                    -          154.567  

2. Нето губитак текуће године              8.934.459                      -  
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УКУПНИ ПРИХОДИ    43.476.366     50.384.241  

УКУПНИ РАСХОДИ    47.775.036     49.823.347  

О.МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА 2011. година 2012. година 

   

Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима 100,47   

Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима 54,10   

Обична зарада по акцији 0,0004   

Пазрјеђена зарада по акцији     

Просјечан број запослених по основу часова рада 641,96 640,40 

Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца 631,83 633,83 

 

Извјештај о осталим губицима и добицима 

ПОЗИЦИЈА 
ИЗНОС 

2011. 2012. 

1 2 3 

НЕТО ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА 154.567 (4.635.789) 

ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ 0 0 

Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, 

осим ХОВ расположивих за продају     

Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају     

Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања     

Актуарски добици од планова дефинисаних примања     

Ефективни дио добитка по основу заштите од ризика готовинских токова     

Остали добици утврђени директно у капиталу     

ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ 0 0 

Губици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, 

осим ХОВ расположивих за продају     

Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају     

Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања     

Актуарски губици од планова дефинисаних примања     

Ефективни дио губитка по основу заштите од ризика готовинских токова     

Остали губици утврђени директно у капиталу     

ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ 0 0 

ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ     

НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ 0 0 

УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ 
154.567 

 УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ  

УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ  0 4.635.789 
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Биланс стања 
ПОЗИЦИЈА 2012 2011 

1 2 3 

АКТИВА     

А. СТАЛНА ИМОВИНА 928.814.729 924.699.186 

I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 27.286.080 27.358.722 

1. Улагања у развој     

2. Концесије, патенти, лиценце и остала права 273.586 346.228 

3. Goodwil     

4. Остала нематеријална улагања 27.002.282 27.002.282 

5. Аванси и нематеријална улагања у припреми 10.212 10.212 

II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТР. ОПРЕМА И ИНВЕСТ. НЕКРЕТ. 879.044.182 877.758.867 

1. Земљиште 78.520.407 78.505.687 

2. Грађевински објекти 697.833.974 709.188.719 

3. Постројења и опрема 67.652.909 70.986.025 

4. Инвестиционе некретнине     

5. Аванси и некрет., построј., опрема и инв. нек. у припреми 35.036.892 19.078.436 

6. Улагање на туђим некрет., построј. и опреми     

III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ 120.590 120.590 

1. Шуме   120.590 

2. Вишегодишњи засади     

3. Основно стадо     

4. Средства културе 120.590   

5. Аванси и биолош. сред. и сред. културе у припреми     

IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 20.295.973 17.277.923 

1. Учешће у капиталу зависних правних лица 7.700.000 700.000 

2. Учешће у капиталу других правних лица   25.000 

3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима     

4. Дугорочни кредити у земљи      

5. Дугорочни кредити у иностранству     

6. Финансијска средства расположива за продају     

7. Финан. средства која се држе до рока доспијећа     

8. Остали дугорочни финансијски пласмани 12.595.973 16.552.923 

V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 2.067.904 2.183.084 

Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА 65.459.925 73.346.367 

I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА 

НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ  
2.997.010 3.061.052 

1. Залихе материјала  2.751.425 2.752.875 

2. Зал. недовршене произ., полупроизвода и недов. услуга     

3. Залихе готових производа     

4. Залихе робе     

5. Стална сред. и сред. обустављеног посл. намијењена прод.     

6. Дати аванси 245.585 308.177 

II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 62.462.915 70.285.315 

1. Краткорочна потраживања 52.272.468 40.853.988 

    а) Купци - повезана правна лица 50.226.346 39.555.430 

    б) Купци у земљи 467.444 39.875 

    в) Купци у иностранству     

    г) Потраживања из специфичних послова     
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    д) Друга краткорочна потраживања 1.578.678 1.258.683 

2. Краткорочни финансијски пласмани 7.701.213 28.412.148 

    а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима     

    б) Краткорочни кредити у земљи 51.391   

    в) Краткорочни кредити у иностранству     

    г) Дио дуг. фин. плас. који дос. за напл. у пер. до год. дана   47.841 

    д) Фин. сред. по фер вриј. кроз бил. усп. намијењена трговању     

    ђ) Фин. сред. означена по фер вриј. кроз биланс успјеха     

    е) Откуп. сопс. акције и отк. соп. удј. намијењ. прод. или поништењу     

   ж) Остали краткорочни пласмани 7.649.822 28.364.307 

3. Готовински еквиваленти и готовина 2.432.466 1.007.123 

    а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности     

    б) Готовина 2.432.466 1.007.123 

4. Порез на додату вриједност 56.768 12.056 

5. Активна временска разграничења     

III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА     

В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА     

Г. ПОСЛОВНА АКТИВА 994.274.654 998.045.553 

Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 72.894.654 73.573.691 

Ђ. УКУПНА АКТИВА 1.067.169.308 1.071.619.244 

 

Извјештај о токовимa готовине:  

Позиција 
Износ 

2012 2011 

1 2 3 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I - Приливи готовине из пословних активности (302 до 304) 
      30.560.235      63.542.479  

1. Приливи од купаца и примљени аванси       29.485.014      62.766.256  

2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.           627.467             45.412  

3. Остали приливи из пословних активности           447.754           730.811  

II - Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)       46.904.604      57.102.356  

1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси       18.322.059      17.790.704  

2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и ост.личних расх.       10.933.673      10.502.917  

3. Одливи по основу плаћених камата           159.157             95.764  

4. Одливи по основу пореза па добит                      -        1.092.164  

5. Остали одливи из пословних активности       17.489.715      27.620.807  

III - Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)                      -        6.440.123  

IV - Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)       16.344.369                     -  

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I - Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319) 
      26.250.696      55.042.414  

1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана       19.900.454      52.621.373  

2. Приливи по основу продаје акција и удјела                      -                     -  

3. Приливи по основу продаје нем. улагања, некретнина,постројења, опреме, 

инвестиционих некретнина и биолошких средстава 
                     -                     -  

4. Приливи по основу камата        1.622.327        2.421.041  

5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку                      -                     -  

6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана        4.727.915                     -  
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Позиција 
Износ 

2012 2011 

1 2 3 

II - Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)        7.000.000      54.172.042  

1. Одливи по оспову краткорочних финансијских пласмана                      -      52.753.883  

2. Одливи по основу куповине акција и удјела        7.000.000           700.000  

3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, 

опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава 
                     -           718.159  

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана                      -                     -  

III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)       19.250.696           870.372  

IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)                      -                     -  

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

I - Прилив готовине из активности финансирања (328 до 331) 
            41.948             42.817  

1. Приливи по основу повећања основног капитала                      -                     -  

2. Приливи по основу дугорочних кредита             41.948             42.817  

3. Приливи по основу краткорочних кредита                      -                     -  

4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза                      -                     -  

II - Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)        1.522.932        9.182.473  

1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела                      -                     -  

2. Одливи по основу дугорочних кредита                      -                     -  

3. Одливи по основу краткорочних кредита        1.333.333       670.516  

4. Одливи по основу финансијског лизинга                      -                     -  

5. Одливи по основу исплаћених дивиденди           189.599        8.511.957  

6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза                      -                     -  

III - Нето прилив готовине из активности финансирања (327-332)                      -                     -  

IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)        1.480.984        9.139.656  

Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)       56.852.879     118.627.710  

Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)       55.427.537     120.456.871  

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342)        1.425.342                     -  

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)                      -        1.829.161  

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА        1.007.123        2.836.284  

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА  

     ГОТОВИНЕ 
                     -                     -  

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА     ГОТОВИНЕ                      -                     -  

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

     (345+343-344+346-347) 
       2.432.465        1.007.123  

 

По мишљењу независног ревизора, финансијски извјештаји „Хидроелектране на 

Трецишњици“ а.д. за годину која се завршава 31. децембра 2011. године су 

припремљени, по свим материјално значајним питањима, у складу са 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској. 

По мишљењу независног ревизора, финансијски извјештаји „Хидроелектране на 

Трецишњици“ а.д. за годину која се завршава 31. децембра 2012. године су 

припремљени, по свим материјално значајним питањима, у складу са 

рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској. 



 

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП 

а.д. Требиње 
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ 

а.д. Требиње 

ПРОСПЕКТ 

Година: 2013 

Израђено: октобар 2013. 

Страна: 41 / 62 

 

Анализом извјештаја о новчаном току за 2011. и 2012. годину можемо 

закључити да је у току 2012. године дошло до нето прилива готовине у износу 

од 1.425.343 КМ  за разлику од 2011. године када је остварен нето одлив од 

1.829.161 КМ.  

У оквиру пословне активности у 2012. години забиљежен је нето одлив 

готовине у износу од 16.344.369 КМ док је у 2011. остварен нето прилив 

готовине у износу од 6.440.123 КМ 
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20.2.      Пробне финансијске информације ("про форма" финансијске 
информације) 
У случају значајне промјене или предвиђања промјене финансијских података, 
која би могла да буде узрокована одређеном посебном трансакцијом/послом, 
описати начин на који би трансакција/посао могао да утиче на имовину и 
обвезе, као и на приходе емитента, уколико би се та трансакција/посао 
извршила на почетку периода о коме се извјештава или на датум 
извјештавања. Пробне финансијске информације морају да буду потврђене 

извјештајем овлашћеног ревизора. 

 
Предузеће у овом документу није наводило пробне (“про форма”) финансијске 

податке, с обзиром да не очекује никакве ванредне посебне трансакције или 

послове, који би утицали на значајне промјене или предвиђања промјена 

финансијских података. 

 

Краткорични (годишњи) и дугорочни (трогодишњи) планови пословања, се 

доносе редовно сваке године, тако да увијек постоји континуитет трогодишњег 

планирања, према законским прописима и на основу методологије и смјерница 

од стране Матичног предузећа. 

 

20.2.1. Пробне ("про форма") финансијске информације морају да садрже 
опис трансакције, стране укључене у трансакцију или предузећа укључена у 
трансакцију, као и временски период на које се та трансакција односи. 
Навести: 

a)  Сврху приказивања "про форма" података. 

b)  Напомену да је "про форма" податак припремљен само у илустративне 
сврхе. 
в) Напомену да се по својој природи, "про форма" податак односи на 
хипотетичку ситуацију, те стога не представља стварно финансијско стање 
компаније. 

 

20.2.2. У сврху приказивања пробних информација, могу се приложити - 
биланс стања, биланс успјеха, као и пратеће напомене управе, зависно од 
околности. 
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20.2.3. Пробни ("про форма") финансијски податци морају бити приказани у 
колонама, и то: 
а) колона остварених финансијских података у претходном периоду, 
б) колона са подацима који приказују искључиво ефекте  трансакције (пробна 
усклађења), в) колона са резултирајућим коначним пробним податцима. 
Такође, неопходно је навести и све изворе података који су коришћени за 
израду пробних финансијских података. Ако је то према околностима случаја 
примјенљиво, морају бити приказани и финансијски извјештаји друштава која 
су била предмет аквизиције. 

 

20.2.4. Пробни ("про форма") финансијски подаци морају бити припремљени 
на начин који је усклађен са већ усвојеним рачуноводственим политикама 
емитента при изради ранијих фмансијских извјештаја или ће их 
емитент усвојити за примјену у наредним финансијским извјештајима. Навести: 

1. Основе (претпоставке, метод и процедуре) за израду пробних финансијских 
података. 

2. Извор сваке појединачне информације и усклађења. 

 

20.2.5. Пробни ("про форма") финансијски подаци који се објављују морају се 
односити на: 

a) текући обрачунски период, 

b) посљедњи завршени годишњи обрачунски период, 
в) посљедњи завршену периодични обрачун (полугодиште или квартал) за које 
су релевантне оригиналне финансијске информације већ објављене или ће 
бити објављене заједно са проспектом. 

 

20.2.6. Пробни ("про форма") финансијски подаци морају бити: 
јасно приказани и објашњени, директно у свези са трансакцијом,  
поткријепљени чињеницама. 

 
За биланс успјеха или новчани ток, који су приказани са "про форма" 
финансијским подацима, мора стајати јасна напомена о томе да ли се очекује 
да ће исти имати трајан утицај на емитента или неће. 
 

20.2.7. Извјештај који припрема овлаштени ревизор мора да садржи и 
мишљење у коме потврђује: 
а) да су "про форма" финансијски подаци правилно представљени према 
наведеној основи 
(претпоставкама, методама и процедурама) и 
б) да је основа (претпоставке, методе, процедуре) у складу са одговарајућом 

законском и професионалном регулативом. 

 
Емитент у овом документу није давао пробне („про форма") финансијске 
податке с обзиром да не очекује никакве ванредне посебне трансакције или 
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послове који би утицали на значајне промјене или предвиђања промјена 
финансијских података. 
 
20.3. Финансијски извјештаји 

Ако емитент, поред својих редовних годишњих финансијских извјештаја, 
израђује и консолидоване финансијске извјештаје, у Документ о регистрацији 
морају бити укључени и ревидирани консолидовани и неконсолидовани 
финансијски извјештаји. 
У Документ о регистрацији мора бити укључен и годишњи извјештај о 
пословању друштва, састављен од стране управе. 

 
Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – МП а. д. Требиње 

Зависно предузеће „Хидроелектране на Требишњици“ акционарско друштво 

Требиње и Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Требиње 

Матично предузеће акционарско друштво Требиње основали су заједничко 

предузеће „Хидроелектрана Дабар“ друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и продају електричне енергије са сједиштем у Требињу. Оснивачки 

улог Друштва уговорен је у односу 70% МХ „Електропривреда Републике 

Српске“– МП а. д. Требиње Зависно предузеће „Хидроелектране на 

Требишњици“ акционарско друштво Требиње а 30% МХ „Електропривреда 

Републике Српске“ Требиње Матично предузеће а. д. Требиње.  

 
Предузеће је са 31.12.2012. године саставило Консолидоване финансијске 

извјештаје који су дати у прилогу. 

 

20.4. Ревизија финансијских извјештаја који су укључени у Документ о 
регистрацији 

 

20.4.1. Изјава да су годишњи финансијски извјештаји ревидирани. Ако је лице 
одговорно за ревизију одбило да обави ревизију или је потпише, или је у свој 
извјештај укључило одређена ограничења или се пак уздржало од мишљења, 
те чињенице морају бити наведене заједно са разлозима који су ју навели да 

тако поступи. 

 
Појединачни финансијски Извјештаји за 2011. и 2012. годину, који су укључени 

у Документ о регистрацији, су ревидирани  у складу са прописима и 

стандардима ревизије од стране екстерног ревизора “DELOITTE” д.о.о. Бања 

Лука. 

Одговорно лице за ревизију, није одбило да обави  ревизију нити да је 

потпише, а у ревизорским извјештајима нису укључена никаква ограничења 

или уздржавање од мишљења. 
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Консолидовани финансијски извјештаји састављени на дан 31.12.2012. године 

за 2012. годину нису били предмет ревизије од стране екстерног ревизора. 

 

20.4.2. Навођење осталих података у Документу о регистрацији који су 
ревидирани од стране овлашћеног ревизора. 

 
У Документу нису дати остали подаци: Процјене и предвиђања добити и 
Пробне финансијске информације („про форма" финансијске информације) који 
би требали бити ревидирани од стране овлашћеног ревизора. Ти подаци су, 
како је наведено у предметним тачкама, усвојени од стране надлежних органа 
Емитента у поступку редовних процедура рада и планирања. Према политици 
Емитента, процес редовног дугорочног и краткорочног планирања и израде 
финансијских пројекција не подлијеже процесу ревидирања од стране 
овлашћених ревизора. 
 

20.5. У случају да неки финансијски подаци у Документу о регистрацији нису 
извод из ревидираних финансијских извјештаја емитента, навести извор 

података и дати јасну изјаву да су наведени подаци неревидирани. 

 
Емитент ангажује ревизора за ревизију годишњих финансијских извјештаја, 
финансијски подаци који се односе на 2011. И 2012. годину су извод из 
ревидираних финансијских извјештаја Емитента. 
 

20.6. Финансијски подаци за обрачунски период краћи од једне године 

 

20.6.1. Уколико је емитент од датума посљедњих годишњих ревидираних 
финансијских извјештаја, објавио квартални или полугодишњи финансијски 
извјештај, мора их укључити у Документ о регистрацији. Ако су квартални 
или полугодишњи финансијски извјештаји ревидирани, потребно је приложити 
извјештај о ревизији. Ако квартални или полугодишњи финансијски извјештаји 

нису ревидирани, навести јасно ту чињеницу. 

 
Биланс успјеха за период I-VI 2013. године: 
 
Структура укупних прихода 

Опис Остварено  
I-VI 2013. 

План I-VI 
2013. 

1 3 4 

I  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 31.389.735 27.870.679 

1. Приходи од продаје робе 43.388 43.000 

а) повезаним правним лицима     

б) на домаћем тржишту 43.388 43.000 

ц) на ино тржишту     

2. Приходи од продаје учинака 31.222.197 27.738.679 

а) повезаним правним лицима 31.199.310 27.735.179 

б) на домаћем тржишту 1.518 2.500 

ц) на ино тржишту 21.369 1.000 
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2013. 
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3. Приходи од активирања или потрошње робе и 
учинака 

    

4. Повећање вриједности залиха учинака     

5. Смањење вриједности залиха учинака     

6. Повећање вриједности инвест. некретнина и 
биолошких средстава која се не амортизују 

    

7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина 
и биолошких средстава која се не амортизују 

    

8. Остали пословни приходи 124.150 89.000 

II  ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 718.348 703.000 

1. Фин. прих. oд повезаних правних лица     

2. Приходи  од камата 523.368 700.000 

3. Позитивне курсне разлике     

4. Приходи од ефеката валутне клаузуле     

5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања     

6. Остали финансијски приходи 194.980 3.000 

III  ОСТАЛИ  ПРИХОДИ 79.540 0 

1. Добици по ос. продаје нематеријалних улагања, 
некретнина, постројења и опреме 

    

2. Добици по ос. продаје инвест. некретнина     

3. Добици по ос. продаје биолошких средстава     

4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања     

5. Доб. по ос. прод. учешћа у кап. и дугор. ХОВ     

6. Добици по ос. прод. материјала 8.800   

7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака     

8. Наплаћена отписана потраживања     

9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који 
не испуњавају услове да се искажу у оквиру 
ревалоризационих резерви 

    

10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискор. 
дугор. резерв. и остали непом. приходи 

70.740   

IV  УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III) 32.187.623 28.573.679 

V  Приходи од усклађивања. вријед. имовине 0 0 

1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања     

2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, 
постројења и опреме 

    

3. Приходи од усклађивања вриј.инвестиционих 
некретнина за које се обрачунава амортизација 

    

4. Приходи од усклађивања вриј.биолошких 
средстава за које се обрачунава амортизација 

    

5. Приходи од усклађивања вриј.дугор. фин. 
пласмана и фин. средс. расположивих за продају 

    

6. Прих. од усклађ. вриј. залиха мат. и робе     

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

8. Прих. од усклађ. вриј. капитала     

8. Прих. од усклађ. вриј. капитала     

9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине     

VI  ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 
РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

    

УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI) 32.187.623 28.573.679 
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Структура укупних расхода 
 

Опис Остварено  
I-VI 2013. 

План I-VI 
2013. 

1 3 4 

I  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 26.679.575 24.018.608 

1. Набавна вриј. продате робе     

2. Трошкови материјала 801.626 657.960 

3. Трош.зарада, накнада зарада 9.884.377 9.255.398 

    и осталих личних расходa (а+б) 

а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада 7.819.983 7.496.872 

б) Остали лични расходи 2.064.394 1.758.526 

4. Трошкови производ. услуга 1.567.814 1.488.276 

5. Трош. амортизације и резервисања (а+б) 8.345.774 8.365.622 

а) Трошкови амортизације 8.345.774 8.365.622 

б) Трошкови резервисања     

6. Нематеријални трошкови   (без пореза и 
доприноса) 

1.184.391 1.132.476 

7. Трошкови пореза 4.732.515 3.080.876 

8. Трошкови доприноса 163.078 38.000 

II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 218.220 40.000 

1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица 211   

2. Расходи камата 41.768 40.000 

3. Негативне курсне разлике 2   

4. Расх. по основу валутне клаузуле     

5. Остали финансијски расходи 176.239   

III  ОСТАЛИ РАСХОДИ 1.079.084 60.000 

1. Губици по ос. продаје и расходовања 
немат.улагања, некретнина, постројења и опреме 

597.046   

2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина     

3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс.     

4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног пословања     

5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ      

6. Губ. по ос. прод. материјала     

7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака     

8. Расх. по ос. заштите од ризика     

9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр.     

10.  Расходи по основу расходовања залиха 
материјала и робе и остали расходи 

482.038 60.000 

IV Расходи (I+II+III) 27.976.879 24.118.608 

V Расх. од усклађивања вриј. имовине 0 0 

VI  РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА  И ИСПРАВКЕ 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

    

УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI) 27.976.879 24.118.608 

НЕТО ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА 

4.210.744 4.455.071 

1. Добитак прије опорезивања 4.210.744 4.455.071 

2. Губитак прије опорезивања       

ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 0 0 

1. Порески расходи периода     

2. Одложени порески расходи периода     
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Опис Остварено  

I-VI 2013. 
План I-VI 

2013. 

1 3 4 

3. Одложени порески приходи периода     

НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 0 0 

1. Нето добитак текуће године      

2. Нето губитак текуће године  0   

УКУПНИ ПРИХОДИ 32.187.623 28.573.679 

УКУПНИ РАСХОДИ 27.976.879 24.118.608 

 
 
 

Биланс стања за период I-VI 2013. године: 
 
Актива 
 

СРЕДСТВА На дан 
30.06.2013. 

1 3 

А. СТАЛНА ИМОВИНА 929.504.772 

I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 27.299.740 

1. Улагања у развој   

2. Концесије, патенти, лиценце и остала права 237.266 

3. Goodwil   

4. Остала нематеријална улагања 27.002.282 

5. Аванси и нематеријална улагања у припреми 60.192 

II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТР. ОПРЕМА И ИНВЕСТ. НЕКРЕТ. 871.786.820 

1. Земљиште 78.520.407 

2. Грађевински објекти 691.748.685 

3. Постројења и опрема 76.163.365 

4. Инвестиционе некретнине   

5. Аванси и некрет., построј., опрема и инв. нек. у припреми 25.354.363 

6. Улагање на туђим некрет., построј. и опреми   

III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ 120.590 

1. Шуме   

2. Вишегодишњи засади   

3. Основно стадо   

4. Средства културе 120.590 

5. Аванси и биолош. сред. и сред. културе у припреми   

IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 28.229.718 

1. Учешће у капиталу зависних правних лица 7.700.000 

2. Учешће у капиталу других правних лица   

3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима   

4. Дугорочни кредити у земљи    

5. Дугорочни кредити у иностранству   

6. Финансијска средства расположива за продају   

7. Финан. средства која се држе до рока доспијећа   

8. Остали дугорочни финансијски пласмани 20.529.718 

V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 2.067.904 

Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА 67.933.929 

I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА 
ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ  

2.956.322 
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СРЕДСТВА На дан 

30.06.2013. 
1 3 

1. Залихе материјала  2.765.574 

2. Зал. недовршене произ., полупроизвода и недов. услуга   

3. Залихе готових производа   

4. Залихе робе   

5. Стална сред. и сред. обустављеног посл. намијењена прод.   

6. Дати аванси 190.748 

II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И 
ГОТОВИНА 

64.977.607 

1. Краткорочна потраживања 56.477.274 

    а) Купци - повезана правна лица 54.303.658 

    б) Купци у земљи 101.206 

    в) Купци у иностранству 20.983 

    г) Потраживања из специфичних послова   

    д) Друга краткорочна потраживања 2.051.427 

2. Краткорочни финансијски пласмани 4.747.221 

    а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима   

    б) Краткорочни кредити у земљи 31.144 

    в) Краткорочни кредити у иностранству   

    г) Дио дуг. фин. плас. који дос. за напл. у пер. до год. дана   

    д) Фин. сред. по фер вриј. кроз бил. усп. намијењена 
трговању 

  

    ђ) Фин. сред. означена по фер вриј. кроз биланс успјеха   

    е) Откуп. сопс. акције и отк. соп. удј. намијењ. прод. или 
поништењу 

  

   ж) Остали краткорочни пласмани 4.716.077 

3. Готовински еквиваленти и готовина 3.753.045 

    а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности   

    б) Готовина 3.753.045 

4. Порез на додату вриједност 67 

5. Активна временска разграничења   

III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА   

В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА   

Г. ПОСЛОВНА АКТИВА 997.438.701 

Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 72.620.534 

Ђ. УКУПНА АКТИВА 1.070.059.235 

 

Пасива 
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА На дан 

30.06.2013. 
1 3 

А. КАПИТАЛ 971.073.777 

I ОСНОВНИ КАПИТАЛ 385.164.196 

1. Акцијски капитал 385.164.196 

2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу   

3. Здружени удјели   

4. Улози   

5. Државни капитал   

6. Остали основни капитал   

II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   

III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА   

IV РЕЗЕРВЕ 167.559.623 

1. Законске резерве 5.983.680 

2. Статутарне резерве 161.575.943 

V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 361.117.469 



 

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП 

а.д. Требиње 
ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ 

а.д. Требиње 

ПРОСПЕКТ 

Година: 2013 

Израђено: октобар 2013. 

Страна: 50 / 62 

 
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА На дан 

30.06.2013. 
1 3 

VI НЕРЕАЛ. ДОБИЦИ ПО ОС. ФИН. СРЕД. РАСПО. ЗА 
ПРОД. 

  

VII НЕРЕАЛ. ГУБИЦИ ПО ОС. ФИН. СРЕД. РАСПО. ЗА 
ПРОД. 

  

VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 57.232.489 

1. Нераспоређени добитак  ранијих година 53.021.745 

2. Нераспоређени добитак текуће године 4.210.744 

3. Нераспоређени вишак прихода над расходима   

4. Нето приход од самосталне дјелатности   

IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА 0 

1. Губитак ранијих година   

2. Губитак текуће године   

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 3.014.023 

1. Резервисања зa трошкове у гарантном року   

2. Резер. за трош. обнављања природних богатстава   

3. Резер. за задржане кауције и депозите   

4. Резер. за трошкове реструктурирања   

5. Резер. за накнаде и бенефиције запослених 1.080.232 

6. Остала дугорочна резервисања 1.933.791 

В. ОБАВЕЗЕ 23.350.901 

I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 9.617.918 

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   

2. Обавезе према повезаним правним лицима   

3. Обавезе по емитованим дугор. хартијама од вриј.   

4. Дугорочни кредити 9.617.918 

5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу   

6. Дугор. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха   

7. Одложене пореске обавезе   

8. Остале дугорочне обавезе   

II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 13.732.983 

1. Краткорочне финансијске обавезе 853.729 

а) Кратк. кред. и обавезе по емитованим кратк. ХОВ   

б) Дио дугор. фин. обавеза који за плаћ. досп. у пер. до 1 год. 853.729 

в) Кратк. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха    

г) Остале кратк. финансијске обавезе   

2. Обавезе из пословања 342.167 

а) Примљени аванси, депозити и кауције 6.540 

б) Добављачи - повезана правна лица 37.573 

в) Остали добављачи 298.054 

г) Остале обавезе из пословања   

3. Обавезе из специфичних послова 1.369.234 

4. Обавезе за зараде и накнаде зарада 1.150.055 

5. Друге обавезе 9.256.246 

6. Порез на додату вриједност 356.984 

7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 399.188 

8. Обавезе за порез на добитак   

9. Пасивна временска разграничења 5.380 

10. Одложене пореске обавезе   

Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА 997.438.701 

Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 72.620.534 

Ђ. УКУПНА ПАСИВА 1.070.059.235 
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Биланс токова готовине за период I-VI 2013. године: 
 
 

Позиција 

Износ 

Текућа        

година 

Претходна 

година 

1 3 4 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 

I - Приливи готовине из пословних активности (302 до 304) 
34.074.485 11.676.234 

1. Приливи од купаца и примљени аванси 33.182.218 11.385.856 

2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл. 434.562 16.874 

3. Остали приливи из пословних активности 457.705 273.504 

II - Одливи готовине из пословних активности (306 до 310) 28.259.021 22.685.426 

1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси 7.959.067 7.230.223 

2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и 

ост.личних расх. 
8.629.203 5.870.439 

3. Одливи по основу плаћених камата 80 88.458 

4. Одливи по основу пореза па добит - - 

5. Остали одливи из пословних активности 11.670.671 9.496.306 

III - Нето прилив готовине из пословних активности (301-

305) 
5.815.464 - 

IV - Нето одлив готовине из пословних активности (305-301) - 11.009.192 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 

I - Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 

319) 

3.394.443 11.188.016 

1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана 2.933.745 5.671.907 

2. Приливи по основу продаје акција и удјела - - 

3. Приливи по основу продаје нем. улагања, 

некретнина,постројења, опреме, инвестиционих 

некретнина и биолошких средстава 

- - 

4. Приливи по основу камата 460.698 788.195 

5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку - - 

6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских 

пласмана 
- 4.727.914 
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Позиција 

Износ 

Текућа        

година 

Претходна 

година 

1 3 4 

II - Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 

324) 
7.933.745 - 

1. Одливи по оспову краткорочних финансијских пласмана 2.933.745 - 

2. Одливи по основу куповине акција и удјела - - 

3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, 

некретнина, постројења, опреме, инвестиционих 

некретнина и биолошких средстава 

- - 

4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских 

пласмана 
5.000.000 - 

III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-

320) 
- 11.188.016 

IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-

313) 
4.539.302 - 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

I - Прилив готовине из активности финансирања (328 до 

331) 

55.600 20.981 

1. Приливи по основу повећања основног капитала - - 

2. Приливи по основу дугорочних кредита 20.247 20.981 

3. Приливи по основу краткорочних кредита - - 

4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних 

обавеза 
35.353 - 

II - Одливи готовине из активности финансирања (333 до 

338) 
11.183 771.424 

1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела - - 

2. Одливи по основу дугорочних кредита - - 

3. Одливи по основу краткорочних кредита - 666.666 

4. Одливи по основу финансијског лизинга - - 

5. Одливи по основу исплаћених дивиденди 11.183 104.758 

6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних 

обавеза 
- - 

III - Нето прилив готовине из активности финансирања (327- 44.417 - 
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Позиција 

Износ 

Текућа        

година 

Претходна 

година 

1 3 4 

332) 

IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (332-

327) 
- 750.443 

Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327) 37.524.528 22.885.231 

Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332) 36.203.949 23.456.850 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (341-342) 1.320.579 - 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341) - 571.619 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 2.432.466 1.007.123 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА  

     ГОТОВИНЕ 
- - 

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА     

ГОТОВИНЕ 
- - 

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 

     (345+343-344+346-347) 
3.753.045 435.504 
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20.6.2. Ако је датум Документа о регистрацији каснији од 200 дана након 
завршетка посљедње ревидиране пословне године, обавезно је укључити и 
финансијске извјештаје, који могу бити неревидирани (у 
том случају потребно је јасно навести ту чињеницу), а који обухватају најмање 
првих шест мјесеци пословне године. 
Ови финансијски извјештаји морају да садрже упоредне податке за исти период 
претходне пословне године, осим за упоредни приказ података биланса стања, 

гдје је довољно приказати годишњи биланс стања претходне године. 

 
Документ о регистрацији није каснији од 200 дана након завршетка посљедње 
ревидиране пословне године. 

 

20.7. Политика дивиденде 
Став емитента у вези са исплатом дивиденде и евентуална ограничења у вези 

са исплатом дивиденде. 

 
У 2011. години, остварена је нето добит од 154.567 КМ и распоређена је за: 

законске резерве 7.728 КМ, за статутарне резерве 4.637 КМ и остатак од 

142.202 КМ у нераспоређену добит из ранијих година. Према томе, став 

емитента потврђен Одлуком Скупштине акционара, је да се из остварене нето 

добити за 2011. годину не врши исплата дивиденде. 

 

У 2012. години остварен је нето губитак у износу од 4.635.789 КМ, тако да није 

ни било исплате дивиденди. 

 

20.7.1.   Износ дивиденде по акцији за сваку финансијску годину у периоду који 
обухвата приказане финансијске информације у претходном периоду. 

 
Р.бр. Година УКУПАН ИЗНОС ЗА ДИВИДЕНДЕ ИЗНОС ЗА ДИВИДЕНДЕ ПО АКЦИЈИ 

1 2 3 4 

1. 2011.  -  - 

2. 2012. - - 

 
 

20.8. Судски, управни и арбитражни поступци Информације о свим управним, 
судским или арбитражним поступцима (укључујући и поступке који предстоје 
или су неријешени, а о којима емитент има сазнања) током периода које 
обухвата најмање претходних 12 мјесеци, а који су имали, или су могли да 
имају, значајан утицај на финансијски положај или профитабилност емитента 
и/или групе. Ако оваквих поступака нема, потребно је дати одговарајућу 

негативну изјаву. 
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Вриједност спорова у  којима је МХ ЕРС а.д.  Требиње МП ХЕТ а.д. Требиње 
тужена страна закључно са 30.06. 2013. године у 29 спорова износи 
22.212.223,68 КМ. Вриједност спорова у  којима је МХ ЕРС а.д.  Требиње МП 
ХЕТ а.д. Требиње тужилац, закључно са 30.06. 2013. Године у 10 спорова 
износи 381.202,23 КМ. 
 

20.9.   Значајна промјена финансијског или тржишног положаја емитента. 
Опис свих значајних промјена финансијског или тржишног положаја емитента, 
односно цијеле групе које су се догодиле од завршетка посљедњег 
финансијског периода за које су објављене ревидиране финансијске 
информације (за међупериоде). У случају да их није било, дати одговарајућу 

негативну изјаву. 

У периоду од задње објаве ревидираних финансијских извјештаја за 2012. 

годину, није било значајних промјена финансијског или тржишног положаја 

предузећа. 

21. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

21.1. Основни капитал 
Износ уписаног и/или одобреног основног капитала, као и уплаћеног капитала. 
Уколико основни капитал није уплаћен у цјелости, навести и износ неуплаћеног 
дијела и разлоге због којих није уплаћен. За сваку врсту и класу акција 
навести: 
а)број одобрених акција, 
б)број акција које су издате и плаћене и  
в) номиналну вриједност акција. 

 
Основни капитал предузећа на дан 31.12.2012. и 31.03.2013. године, износи  

385.164.196  КМ и у цјелости је уплаћен у новцу и уписан у регистру Основног 

суда Требиње, регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности РС и 

Централном регистру хартија од вриједности. 

Укупан основни капитал предузећа састоји се од  једне врсте акција (редовне 

акције) и једне класе акција (класа “А”), са следећим подацима: 

a) Друштво нема одобрених акција 
b) Број акција које су издате и уплаћене је 385.164.196 
c) Номинална вриједност по једној акцији је 1,00 КМ (једна КМ) 

 

21.1.2. Број и номинална вриједност сопствених акција емитента и њихово 
учешће у основном капиталу емитента. 

 

Предузеће у свом основном капиталу нема сопствених акција. 
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21.1.3. Број замјенљивих хартија од вриједности које дају право на стицање 
акција емитента, уз навођење услова у вези са стицањем тих акција. 

 
Не постоје замјенљиве хартије од вриједности које дају право на стицање 

акција емитента. 

21.1.4. Постојање било какве одлуке или обавезе емитента у свези са давањем 
права првенства при будућим повећањима основног капитала. 

 
У складу са чланом 21. Статута, акционар има право пречег стицања акција 
акционарског друштва сразмјерно номиналној вриједности посједованих акција 
на дан пресјека утврђеног у складу са чланом 213. Закона о привредним 
друштвима 

21.1.5. Информације о броју и проценту акција за које су издате изведене 
хартије од вриједности.  

 
Емитент нема акција за које су издате изведене хартије од вриједности. 
 

21.1.6. Приказ промјена вриједности основног капитала у претходном периоду. 

 
У претходном периоду, није било никаквих промјена вриједности основног 

капитала. 

 

21.2.     Статут друштва 

 

21.2.1. Опис дјелатности емитента уз навођење чланова статута kојима је то 
регулисано. 

  
Дјелатности предузећа регулисане су чланом 8. Статута, који гласи: 

„Дјелатности предузећа уписане су у регистру надлежног суда, а у складу 
са Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката 
по дјелатностима у Републици Српској (Сл. Гласник РС 74/10) и Уредбом 
о класификацији дјелатности РС-е (Сл. Гласник бр. 119/10), исте јесу како 
гласи: 

35.11. Производња електричне енергије. 
46.18. Посредовање у трговини специјализованој за одређене производе или 

групе осталих производа. 
46.90. Не специјализована трговина на велико. 
47.99. Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца. 
42.91. Изградња хидрограђевинских објеката. 
43.13. Испитивање терена за градњу, бушење и сондирање. 
71.11. Архитектонске дјелатности. 
71.12. Инжењерске дјелатности и са њима повезано техничко савјетовање. 
71.20. Техничко испитивање и анализа. 
33.14. Поправка електричне опреме. 
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62.03. Управљање рачунарском опремом и системом. 
62.09. Остале услужне дјелатности које се односе на информационе технологије 

и рачунаре. 
03.22. Слатководна аквакултура. 
45.20. Одржавање и поправка моторних возила. 
49.3. Остали копнени превоз путника. 
49.41. Друмски превоз робе. 
61. Телекомуникације. 
 
Претежна дјелатност од општег интереса коју обавља друштво је: 
35.11. Производња електричне енергије. 
 

21.2.2. Кратки приказ одредаба статута о органима друштва, као и могућих 
других аката којима је уређена подјела емитента на административне цјелине. 

 
У складу са Законом о јавним предузећима, органи предузећа су:  

- Скупштина 
- Надзорни одбор 
- Управа (менаџмент). 

Одредбе Статуа којима су регулисани органи предузећа и њихове надлежности, 
дате су у поглављу Статута под називом: „УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИПРЕДУЗЕЋА“ 
и то од члана 32. до члана 68. 
Поглављем Статута под називом „ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ“ члановима 106. до 115. Регулисани су остали органи предузећа са 
њиховим надлежностима. 
 

21.2.3. Опис права, посебних погодности и ограничења који важе за сваку врсту 
и класу већ издатих акција. 

 
Поглављем Статута под називом „ПРВА АКЦИОНАРА“, члановима 20. до 29. 
Регулисани су, између осталог, права акционара и то: право на један глас за 
сваку редовну акцију, право на добит (дивиденду) и право на дио 
ликвидационе масе. 
 

21.2.4. Опис активности које су потребне како би се промијенила права ималаца 
акција, уз навођење случајева у којима одредбе оснивачког акта и статута 
одступају од одредби Закона о привредним друштвима, а по темељу одредби 

које то изричито допуштају. 

 
Статут предузећа и оснивачки акт су сачињени у складу са Законом о јавним 
предузећима (Сл. Гласник РС бр. 75/04 и 78/11), Законом о привредним 
друштвима (Сл. Гласник РС бр. 127/08 и 58/09) и Законом о измјенама и 
допунама Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 100/11 и 67/13). 
 

21.2.5. Опис начина на који се сазивају годишње редовне и ванредне скупштине 
акционара. 
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Поглављем Статута под називом „УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА“ 
члановима 34. До 39. Регулисана су сва питања у вези са радом скупштине 
акционара, а чланом 39. Изричито поступак сазивања. 
„Поступак сазивања и обавјештавања скупштине врши се у складу са 
одредбама Закона о привредним друштвима“. 
Изузетно, предузеће може умјесто упућивања индивидуалног позива сваком 
акционару, објавити позив за сједницу скупштине без прекида, на интернет 
страници БЛ Берзе (у роковима утврђеним законом, и у најмање два дневна 
листа регистрована на подручју РС, а уз то позив може да се објави и на 
интернет страници предузећа, не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије 
одржавања, у случају годишње скупштине, а у случају ванредне скупштине не 
креће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије дана њеног одржавања. Сваки 
Акционар, односно пуномоћник акционара, сноси трошкове настале 
присустовањем скупштине а трошкове припреме и одржавања скупштине сноси 
предузеће. 
 

21.2.6. Кратак опис било које одредбе статута емитента, која даје могућност да 
се одложи или спријечи стицање контролног пакета акција емитента. 

 
У Статуту предузећа нема одредби које дају могућност да се одложи или 
спријечи стицање контролног пакета акција емитњента. 
 

21.2.7. Навођење одредаба статута или другог акта емитента које налажу 
објелодањивање учешћа у основном капиталу емитента или у гласачким 

правима. 

 
У Статуту предузећа нема одредби које налажу објелодањивање учешћа у 
основном капиталу или у гласачким правима. У годишњим извјештајима о 
пословању, предузеће објављује листу од 10 највећих акционара са њиховим 
учешћем у основном капиталу, као и у забиљешкама ревидираних годишњих 
финансијских извјештаја. 
 

21.2.8.   Навођење посебних одредаба статута које се односе на промјену 
основног капитала. 

 
Поглављем Статута под називом “ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ 
КАПИТАЛА“ члановима 29. до 32. Регулисана су сва питања у вези са поступком 
повећања и смањења основног капитала. 
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22. ЗНАЧАЈНИ УГОВОРИ 

 

22.1. Скраћени приказ сваког значајног уговора, изузев уговора које емитента 
закључује у склопу редовног пословања, гдје је емитента самостално или као 
члан групе (концерна) био страна у правном послу, и то у периоду од двије 
године прије датума Документа о регистрацији. 
Скраћени приказ било ког другог уговора, изузев уговора који се закључује у 
оквиру редовног пословања, који је закључио било који члан групе којој 
припада и емитент, а који садржи било коју одредбу на основу које члан групе 
има обавезу или право, значајно за групу, на дан Документа о регистрацији. 

 
Осим уговора који се закључују у склопу редовног пословања, у периоду од 
двије године прије датума Документа о регистрацији нема значајних уговора 
закључених од стране предузећа или неког члана МХ ЕРС, који садрже било 
коју одредбу на основу које предузеће има одређена права или обавезе. 
 

23. ИНФОРМАЦИЈЕ ЧИЈИ СУ ИЗВОР ТРЕЋА ЛИЦА И ИЗЈАВЕ 
СТРУЧЊАКА 

 

23.1. Кад је у Документ о регистрацији укључено и мишљење или извјештај 
које је израдило треће лице, коме је признат статус стручњака у неком 
подручју, навести име тог лица, службену адресу, квалификације, као и 
евентуалне интересе у вези са емитентом. Уколико је ово мишљење или 
извјештај припремљен на захтјев емитента, укључити и јасну изјаву да је 
мишљење или извјештај израђен на захтјев емитента, у облику и садржају у 
којем је укључен, уз сагласност лица која је одговорно за садржај тог дијела 
Документа о регистрацији. 

 
У Документ о регистрацији укључено је мишљење и извјештај екстерног 
ревизора за 2011. и 2012. годину, који су приложени уз Документ и чине његов 
саставни дио. Подаци о екстерном ревизору дати су у тачки 2. овог документа, 
са којим предузеће нема посебног интереса. 
 

23.2. Кад информације долазе од трећег лица, навести да су те информације 
тачно пренијете и да према сазнању емитента, колико се може потврдити на 
основу информација које је објавило треће лице, нису изостављене чињенице 
због којих би тако пренесене информације биле нетачне или обмањујуће. 

Такође, прецизно навести извор(е) ових информација. 

 
У Документу о регистрацији, мишљења екстерног ревизора дата су ако цитат. 
Укупни извјештај ревизора приложени су уз Документ и чине његов саставни 
дио. 
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24. ДОКУМЕНТИ ДОСТУПНИ НА УВИД 
 
Изјава да ће за све вријеме важења Документа о регистрацији, бити доступни 
сљедећи документи: 

a) статут и оснивачки акт емитента, 

b) сви извјештаји, писма и други документи, финансијске информације о 
прошлом пословању, процјене и мишљења стручњака, који су припремљени на 
захтјев емитента, чији је било који дио укључен у Документ о регистрацији или 
на који се Документ о регистрацији позива 
в) финансијске информације о прошлом пословању или, у случају групе, 
финансијске информације о прошлом пословању за емитента и његова зависна 
предузећа појединачно, за двије финансијске године, које претходе објави 
Документа о регистрацији. 
Навести вријеме и мјесто на коме су наведени документи доступни јавности и 

гдје се могу прегледати у физичком или електронском облику. 

 
За вријеме важења Документа о регистрацији, биће доступни следећи 
документи: 
а) Статут 
б) Сви извјештаји, писма и други документи и финансијске информације о 
прошлом пословању 
в) Процјене и мишљења стручњака који су припремљени на захтјев Емитента, 
чији је било који дио укључен у Документ о регистрацији или на који се 
Документ о Регистрацији позива. 
Сви наведени документи биће доступни у физичком облику у сједишту 
предузећа (улица Обала Луке Вукаловића бр. 2, сваким радним даном од 8.00 
до 14.00 часова уз претходну најаву и захтјев за додатне информације, 
документа и извјештаје у кује се жели извршити увид.  
 

25. ИНФОРМАЦИЈЕ О УДЈЕЛИМА 

 

25.1. Информације које се односе на друштва у којима емитент има удио у 
капиталу, који може да има значајан утицај на процјену имовине и обавеза, 

финансијског положаја или добитака и губитака емитента. 

 
Предузеће има удјела у ХЕ Дабар и то 70% оснивачког капитала. 
Докапитализација је вршена у 2011. години у износу од 700.000 КМ и у 2012. 
години у износу од 7.000.000 КМ. 
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ПРИЛОЗИ: 

1. Извјештај о пословању за 2011.годину, 
2. Извјештај о пословању за 2012.годину, 
3. Финансијски извјештај за за период I-VI 2013.године  
4. Финансијски извјештај и Ревизорски извјештај за 2011.годину, 
5. Финансијски извјештај и Ревизорски извјештај за 2012.годину, 
6. Консолидовани финансијски извјештај за 2012. годину. 

 
НАПОМЕНА: 
Сви прилози су објављени на интернет страници Бањалучке берзе. 
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