Broj: 98/14-2
Jelsa, 27.02.2014. godine

ZAPISNIK
sa 77. sjednice Skupštine društva Hvarski vodovod doo Jelsa, održane dana 27.01.2014. godine
u 11;00 sati u prostorijama Društva

Nazočni:

Vinko Maroević, Rino Budrović, Zoran Domančić, Nikša Peronja, Ivan Slavić –
predstavnici članova Društva

Ostali nazočni: Ivan Grgičević – direktor, Jadranka Plenković – javni bilježnik
Predsjedavajući je utvrdio da Skupština ima kvorum te da može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik je, na prijedlog javnog bilježnika, predložio iz dnevnog reda isključiti 3. točku te o njoj
raspravljati na novoj 78. sjednici Skupštine, odmah po zaključenju ove 77. sjednice što je jednoglasno
prihvaćeno te je predložen na usvajanje slijedeći dnevni red :
1. Verifikacija zapisnika sa 76. sjednice Skupštine društva.
2. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva (broj 231/04-3-1 od
04. listopada 2004.g.) sa ciljem usklađenja predmeta poslovanja (djelatnosti) društva s
odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13).
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD.1.
Nisu izražene nikakve primjedbe te je verificiran zapisnik sa 75. sjednice Skupštine društva.

AD.2.
Direktor je detaljnije pojasnio razloge izmjena koje se predlažu u smislu usklađenja predmeta
poslovanja društva s odredbama Zakona o vodama. Naime, Zakon je odredio da isporučitelji vodnih
usluga ne mogu obavljati druge komunalne djelatnosti niti se baviti djelatnostima koje mogu biti na
tržištu, stoga je dan naputak Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda za koje djelatnosti javni
isporučitelji mogu biti registrirani.
Sukladno tom naputku direktor je predložio da se umjesto do sada registriranih djelatnosti upišu
slijedeće:
1. obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe,
2. obavljanje djelatnosti javne odvodnje,
3. izvođenje priključaka,
4. proizvodnja energije za vlastite potrebe.
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Nakon diskusije jednoglasno je usvojen prijedlog izmjena Društvenog ugovora, u dijelu
promjene predmeta poslovanja, a direktor je ovlašten predati zahtjev za upis promjena na TS u
Splitu.

Dovršeno u 12,00 sati.
Sastavio: Ivan Grgičević

Ovjera:

1. Vinko Maroević

2. Zoran Domančić

3. Nikša Peronja

4. Ivan Slavić
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