
 

 

KLASA: 030-02/20-01/01           
URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-20- 
Labin, 28.08.2020. 

 
Z A P I S N I K 

sa 19. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.  
(videokonferencija) 

 
 
održane dana 28. kolovoza 2020. godine održane putem videokonferencije 
 
Prisutni:  

- Zoran Rajković, predsjednik Skupštine (Grad Labin) 
- Irene Franković, član Skupštine (Općina Sveta Nedelja)  
- Slavko Rabar, član Skupštine (Općina Kršan) 
- Glorija Paliska, član Skupštine (Općina Raša) 

 
Ostali prisutni:  

- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. 
- Ivana Paliska – zapisničarka  

 
 
Ivan Franković, član Skupštine (Općina Pićan) zbog tehničkih poteškoća nije mogao sudjelovati u videokonferenciji 
ali se naknadno putem telefona izjasnio o predloženim točkama dnevnoga reda. 
 
 
Svi članovi su prije održavanja sjednice primili dnevni red. O predloženom dnevnom redu izjasnili su se da ga 
prihvaćaju. 
 
Utvrđuje se da je Skupština društva jednoglasno prihvatila sljedeći dnevni red:  
1. Verifikacija Zapisnika sa 17. i 18. sjednice Skupštine društva (videokonferencija) 
2. Prijedlog Odluke o opozivu člana uprave – direktora društva 
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje člana uprave  - direktora društva 
4. Razno 
 
 
Ad 1. 
Predsjednik Skupštine otvara raspravu o verifikaciji zapisnika sa 17.-e i 18.-e sjednice.  
Budući da članovi nisu imali pitanja ni primjedbe pristupa se glasovanju. Zapisnici sa 17. i 18. sjednice Skupštine 
društva jednoglasno su usvojeni. 
 
 
Ad 2. 
Predsjednik Skupštine obrazlaže ovu točku dnevnoga reda, da je do ove situacije došlo jer je sadašnji direktor 
društva imenovan kao direktor u trgovačkom društvu Vodovod Labin od 01.rujna 2020.godine. 



 

 

Dogovoreno je sa direktorom da će sa 31.kolovoza 2020.godine ugovor o radu biti sporazumno raskinut dok će 
odluka o opozivu stupiti na snagu sa danom 30. rujna 2020.godine. Direktor će mjesec dana obnašati funkciju 
direktora 1. MAJ-a volonterski, bez naknade. 
Zahvalio se direktoru na svemu što je učinio za 1. MAJ i istaknuo kako vjeruje da će jednako uspješno voditi i 
labinski Vodovod. 
Direktor odgovara da je na čelu 1. MAJ-a već 12 godina i svima se zahvalio na suradnji.  
Predsjednik skupštine otvara raspravu. Nitko od članova nema pitanja pa daje ovu točku na glasanje. 
Svi članovi usvojili su odluku o opozivu člana uprave – direktora društva. 
 
Ad.3. 
Predsjednik skupštine obrazlaže treću točku dnevnoga reda – prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za 
imenovanje članova uprave. Natječaj je raspisan sukladno društvenom ugovoru i biti će objavljen 01. rujna 2020. 
godine. 
Pita ostale članove da li imaju što za dodati na sami tekst natječaja koji im je dostavljen u materijalu uz poziv na 
sjednicu. Nitko od članova nema ništa za dodati. 
Daje točku na glasanje. Svi članovi su jednoglasno usvojili predloženi tekst natječaja. 
 
Ad.4. 
Budući da nitko nije imao više ništa za dodati pod točkom razno, Predsjednik skupštine zaključio je sjednicu u 09:20 
sati. 
 
 
 
 
 

    
         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                      Zoran Rajković 
 

 
          

 
 

 
 
 
 
 


