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Приједлог 
 

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади Републике Српске („Службени Гласник“ РС бр. 
118/08), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 75/04 и 
78/11), члана 7. став (1) Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, број: 127/08, 
58/09,100/11, 67/13 и 100/17 ), члана 30. став 1. тачка  20. Статута МХ «ЕРС» Матично 
предузеће а.д. Требиње, а у вези са чланом 22. тачка 26. Статута „ХЕ Бук Бијела“ доо Фоча, 
на приједлог Надзорног одбора МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње (Одлука, број: 
НО- 02- __- ___/19 од __.__.2019. године) и сагласно препоруци Одбора за ревизију 
Матичног предузећа (Препорука, број: ОР-02- __-___/19  од __.__.2019. године), Влада 
Републике Српске у функцији Скупштине акционара  Акцијског фонда Републике Српске 
а.д. Бања Лука у МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње,као једини оснивач „ХЕ Бук 
Бијела“ доо Фоча, на ____сједници, одржаној дана  __.__.2019. године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању  „ХЕ Бук Бијела“ 

 друштво са ограниченом одговорношћу  
за производњу и продају електричне енергије Фоча 

                                                                                   
Члан 1. 

Овом Одлуком  се врши измјена и допуна Одлуке о оснивању „ХЕ Бук Бијела“  друштва са 
ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, број 
04/01-012-2-1147/19 од 25.04.2019. године, након статусне промјене – спајања уз 
припајање друштва „ХЕ Бук Бијела“ доо Фоча (Друштво стицалац)  и друштва „ХЕ Фоча и 
ХЕ Паунци“ доо Фоча (Друштво престало припајањем или Друштво преносилац), у 
којима је МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње једини власник, јер Уговором о 
статусној промјени – спајање уз припајање, број ____/19 од __.11.2019. године, Друштво 
престало припајањем („ХЕ Фоча и ХЕ Паунци“ доо Фоча) преноси своју цјелокупну 
имовину Друштву стицаоцу („ХЕ Бук Бијела“ доо Фоча) и престаје са постојањем без 
спровођења ликвидације, док Друштво стицалац („ХЕ Бук Бијела“ доо Фоча)  наставља са 
постојањем уз спровођење промјене повећања основног капитала. 
  

Члан 2. 
 

Овом Одлуком се се мијења назив Одлуке о оснивању „ХЕ Бук Бијела“  друштва са 
ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Фоча, број 
04/01-012-2-1147/19 од 25.04.2019. године (у даљем тексту: „Одлука“), тако да она сада 
гласи: 

„Одлука 
о оснивању  „ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ХЕС Горња Дрина“ друштво са 

ограниченом одговорношћу  за производњу и продају електричне енергије Фоча“. 
 

Члан 3. 
 
У Одлуци у члану 3. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе: 
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„Пуно пословно име друштва је: “ХИДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ Горња Дрина“, 
друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије 
Фоча. 
Скраћено пословно име  друштва је: „ХЕС Горња Дрина“ д.о.о. Фоча.“ 
 

Члан 4. 
 

 
У члану 8. став 2.  мијења се и гласи: 
„Основни капитал оснивача је новчани, уписан и уплаћен у износу од 1.020.000,00 КМ 
(словима: једанмилонидвадесетхиљада конвертибилних марака).“. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, уписује се Књигу одлука МХ ЕРС Матичног 
предузећа а.д.Требиње и објавит ће се у „Службеном билтену Електропривреде 
Републике Српске“ и примјењиваће се од дана уписа Друштва у судски регистар. 

 

Број: 04/01-012-2-         /19 

Датум:                 .2019. Године 

 

Предсједник Скупштине 

                                                                                                                 Радован Вишковић 
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