На основу члана 7. тачка 4. и члана 442. тачка 3. Закона о привредним друштвима
(Сл. гласник Р.С. Републике Српске бр. 127/08 ) ,члана 5. и 52. Закона о јавним
предузећима (Сл. гласник Р.С. 75/04) , члана 5. Закона о преносу права својине на
капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности
на јединице локалне самоуправе (Сл. гласник Р.С. бр. 50/10 ) , те на основу Уредбе о
класификацији дјелатности (Сл. гласник Р.С. бр. 119/10 ) , Скупштина акционара
Јавног предузећа '' Водовод'' акционарско друштво Гацко , на сједници одржаној
дана __________________ , донијела је :
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА
Члан 1.
Члан 6. мијења се и гласи;
Пословна писма и документи друштва који су упућени трећим лицима садрже
податке о:
-имену и правној форми друштва,
- сједишту,
- број регистра и Суд у којем је регистровано ,
- број жиро рачуна и пословно име банке код које је отворен жиро рачуни ,
- порески индентификациони број, те
- податке о основном капиталу друштва.
Акционарско друштво на својим просторијама истиче назив фирме и адресу
сједишта друштва.
Садржину и изглед меморандума утврђује управа друштва .
Члан 2.
Члан 7. мијења се и гласи:
Дјелатност од општег интереса коју обавља друштво је:
-

Прикупљање , пречишћавање , снадбијевање водом и канализација ,

Основна дјелатност друштва је:
- Прикупљање , пречишћавање и снадбијевање водом .
Друштво обавља следеће дјелатности :
36. 00 Прикупљање ,пречишћавање и снадбијевање водом
37. 00 Канализација(рад канализационих система и уређаја за пречишћавање ,
прикупљање и транспорт отпадних вода ,пражњење и чишћење септичких
јама и др).
42. 21 Изградња цјевовода за течности и гасове (водовода, резервоара и др.)
42. 91 Изградња хидрограђевинских објеката
42. 99 Изградња осталих објеката нискоградње (Комунална инфраструктура и др.)

43. 12 Припремни радови на градилишту
43. 22 Увођење инсталација водовода , канализације , гаса , инсталација за
гријање и климатизацију
43. 99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности (изнајмљивање
грађевинских машина са руковаоцем)
46. 73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном
Опремом
46. 74 Трговина на велико робом од метала , инсталационим материјалом ,
уређајима и опремом за водовод и гријање
49. 41 Друмски превоз робе за своје потребе , у оквиру уписаних дјелатности
предузећа
49. 50 Цјевоводни транспорт
52. 10 Складиштење робе
68. 10 Куповина и продаја сопствених некретнина
71. 12. Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање.
81. 29 Остале дјелатности чишћења , тј. уклањање снијега и леда са путева
Друштво обавља спољну трговину у оквиру уписаних дјелатности .
Члан 3.
Члан 10. мијења се и гласи :
У Друштву постоје 2. организационе Радне јединице и то:
1. Радна јединица стручних служби ,
2. Радна јединица Водовод.
Организација Друштва уређује се Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста.
Члан 4.
У члану 13. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
- Капитал Општине Гацко - 2.474.064 КМ или 65,000005%
- Фонд за реституцију Р.С.- 190.313 ,00 или 5,000011 %
- Пензијски резервни фонд - 380.625,00 КМ или 9,999995%
- Акционари –акционарски капитал - 761,250,00 КМ или 19,999989% .
Став 2. постаје став 3. , а став 3. постаје став 4.
Члан 5.
Члан 31. став 1. мијења се и гласи :
Скупштина се сазива најмање једанпут годишње и то је редовна годишња
скупштина , и то најкасније 90 дана од дана подношења финансијског извјештаја
надлежном органу.
Ако се годишња Скупштина акционарског друштва не одржи у прописаном року ,
Скупштина се може одржати по налогу Суда и на захтјев овлаштених лица.

Члан 6.
Члан 32. мијења се и гласи :
Сазивање Скупштине објављује се на огласној табли Друштва и у најмање једном
дневном листу који се издаје и дистрибуира на подручју Републике Српске .
Поред редовне Скупштине може се сазват и ванредна Скупштина по условима
регулисаним законом .
Писани позив за Скупштину упућује се сваком акционару најкасније 30 дана и
најраније 60 дана прије дана одржавања сједнице Скупштине, а за ванредну
Скупштину најкасније 15 дана а најраније 30 дана прије дана одржавања
скупштине.Уз позив акцинарима достављају се сви потребни материјали. Друштво
може умјесто упућивања позива за Скупштину сваком акционару посебно , да
упућује и објављује позив за Скупштину на интернет страници друштва и уз то да
објави позив у једном дневном листу који се дистрибуира на подручју Републике
Српске, најмање 30 дана и највише 60 дана прије одржавања Скупштине ,а
најмање од 15 дана и не више од 30 дана прије дана подржавања ванредне
Скупштине.
Члан 7.
У члану 33. став 1. иза тачке 12 . додаје се нова тачка;
12а – Усваја финансијске извјештаје и извјештаје независног ревизора Друштва.
Иза тачке 16. додаје се нова тачка :
16а- Одлучује о издацима за награђивања Директора Друштва и др. органа
Друштва .
Члан 8.
У члану 35. иза става 1. додаје се нови став који гласи :
Акционар може користит право несагласног акционара утврђено у члану 435.
Закона о привредним друштвима (гласати , против или уздржан ) ако се ради о:
а) промјенама оснивачког акта које погађају његова права ,
б) регистрацији привредног друштва у виду промјене правне форме ,
г) после стицања или располагања великом вриједности ,или
д) било која одлука друштва која мијења права акционара .
У овим случајевима акционар од Друштва може тражит откупа акција ,тј. плаћање
износа тржишне вриједности његових акција ако гласа против или се уздржи од
гласања .
Акционар не може оспоравати одлуку друштва на којој заснива своје право осим
ако је одлука заснована на превари и противна закону .
Позив на сједницу мора садржават обавјештење о правима акционара и упућивање
на та права (тражење откупа акција) .
Акционар који намјерава користит ово право дужан је да прије одржавања сједнице
Скупштине акционара друштва, писмено од Друштва тражи откуп акција уз
навођење имена и презимена , сједишта , броја и класе акција чији се откуп
захтијева , са навођењем свог имена –пословног имена , пребивалишта ,боравишта,
сједишта и то у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине акционара .

Члан 9.
Члан 41. мијења се и гласи :
Записник са сједнице Скупштине акционара сачињава се најкасније у року од 15
дана од дана одржавања Скупштине и предсједник Скупштине акционара је
одговоран за уредно сачињавање записника .
Записник који се води на Скупштини садржи;
-Мјесто и дан одржавања сјенице Скупштине ,
- дневни ред,
- име и презиме записничара , предсједавајућег Скупштине и чланова Комисије за
гласање ,
-кворум,
- резултат гласања (за ,против, уздржан) и то за савку одлуку , начин гласања
приказ дискусије , као и листу донесених одлука на Скупштини акционара .
Записник са сједнице Скупштине акционара потписују;
-предсједник Скупштине акционара , записничар и два именована акционара
(овјерачи записника) .
Члан 10.
У члану 42. став. 3. мијења се и гласи;
Два члана Надзорног одбора су представници капитала Општине Гацко , а један
је представник из ваучер понуде (мали акционари) .
Члан 11.
У члану 46. став 1. тачка 1. мијења се и гласи;
1. Надзире рад Управе , Директора , извршних директора и администрације
друштва, управља развојем друштва .
Члан 12.
Ове измјене и допуне Статута ступају на снагу даном усвајања на Скупштини
акционара .

Предсједник
Скупштине акционара
_______________________
Поповић Радан

