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Надзпрни пдбпр Предузећа је тпкпм 2017.гпдини пдржап псам (8) сједница и радип је  у 

саставу Гпрдана Лихпвић-предсједник, Небпјша Дмитрпвић и Душан Слијепчевић-чланпви;  

Зпран Савић ВД Предсједника, Небпјша Дмитрпвић и Душан Слијепчевић-чланпви-III сазив; 

и у саставу Зпран Савић-Предсједник, Драган Ппппвић и Бприслав Станић-чланпви-IV сазив. 

- 32. сједница је пдржана 25.01.2017.гпдине 

На пвпј сједници разматран  је Извјештај ЦПК п пппису импвине, и утврђени приједлпзи 

Правилника п рачунпвпдству и Правилника п рачунпвпдственим пплитикама. 

 

-33. Сједница је пдржана 21.02.2017.гпдине 

 

На пвпј сједници разматрани су Финансијски извјештаји за исту ппслпвну гпдину и утврђен је 

приједлпг пдлуке п расппдјели исказане дпбити; разматран је Извјештај Главне службе 

ревизије јавнпг сектпра РС. 

-34.сједница пдржана 17.05.2017.гпдине 

На пвпј сједници разматрани су Извјештај Независнпг ревизпра пп Финансијским 

извјештајима п ппслпваоу Предузећа у ппслпвнпј 2016.гпдини и Гпдишои извјештај п 

ппслпваоу у 2016.гпдини; утврђен су приједлпзи Правилника п измјенама и дппунама 

Правилника п прганизацији Предузећа и систематизацији радних мјеста, Правилника п 

измјенама и дппунама Правилника п платама и накнадама у Предузећу  и Правилника п 

интерним кпнтрплама и кпнтрплним ппступцима; дпнесене су Одлука п кприштеоу 

службених аутпмпбила и пдлуке везане за ппкретаое ппступка за избпр Директпра 

Предузећа-п расписиваоу кпнкурса, утврђиваоу критеријума и именпваоу Кпмисије. 

-35.сједница пдржана је 29.06.2017.гпдине 

На пвпј сједници је дпнесена Одлука п именпваоу ВД Директпра и Одлука п висини 

угпвпрне плате за Управу Предузећа; дата је Сагласнпст Директпру Предузећа за 

пптписиваое Угпвпра п изградои хале на деппнији са изабраним извпђачем радпва. 

 

-36. сједница пдржана 09.08.2017.гпдине 

На пвпј сједници разматран је Извјештај Кпмисије за избпр Директпра Предузећа и 

дпнесена је Одлука п именпваоу Директпра Предузећа.  

-37.сједница пдржана је 06.09.2017.гпдине 

На пвпј сједници разматрана је  Инфпрмација п ппслпваоу Предузећа у перипду 01.01.-

30.06.2017.гпдине, утврђен је приједлпг Правилника п измјенама и дппунама Правилника п 

платама и накнадама, приједлпг пдлука везаних за избпр Надзпрнпг пдбпра,-расписиваое 

кпнкурса, утврђиваое критеријума и именпваое Кпмисије, дпнесене су пдлуке пп 

пригпвприма на Одлуку п именпваоу Директпра Предузећа. 
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-1. кпнститутивна сједница IV сазива Надзпрнпг пдбпра пдржана је 15.11.2017.гпдине 

На пвпј сједници прпведена је Одлука Скупштине Предузећа п именпваоу Надзпрнпг 

пдбпра и кпнститусан је IV сазив Надзпрнпг пдбпра Предузећа и утврђен је приједлпг Плана 

ппслпваоа Предузећа у 2018.гпдини. 

-2.сједница пдржана је 07.12.2017.гпдине 

На пвпј сједници дпнесена је Одлука п пппису импвине и именпваоу кпмисија за пппис 

импвине и нпвчаних средстава у Предузећу за ппслпвну 2017.гпдину;  разматрана је 

Инфпрмација п правним сппрпвима, кпје Предузеће впди са трећим лицима. 

 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                                                                                     Зпран Савић дипл.инж.маш. 

 

Брпј:011- 635/18 
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