REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAVARSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kravarsko (Glasnik Zagrebačke županije 13/13),
čl. 4 st. 1 i čl. 7 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
35/15,) a u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) Općinsko vijeće Općine
Kravarsko na svojoj 24. sjednici , 28. lipnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE KRAVARSKO d.o.o. za
komunalne djelatnosti

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Kravarsko (u daljnjem tekstu: osnivač) osniva društvo s ograničenom
odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo) te se osobito uređuje: osnivač Društva, sjedište Društva,
djelatnost Društva, tijela Društva, prava i obveze člana Društva, vrijeme trajanja i prestanak Društva.
Društvo se osniva s ciljem unapređenja, provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose na
komunalne i druge uslužne djelatnosti na području Općine Kravarsko.
OSNIVAČ – ČLAN DRUŠTVA

II.

Članak 2.
Osnivač i jedini član Društva je Općina Kravarsko , Trg Stjepana Radića 10413 Kravarsko,
OIB: 47763874566 kojeg zastupa načelnik Vlado Kolarec.

III.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.
Puni naziv tvrtke Društva glasi: „Komunalno poduzeće Kravarsko“ d.o.o. za komunalne
djelatnosti.
Skraćeni naziv tvrtke Društva glasi : „Komunalno poduzeće Kravarsko“ d.o.o.
Članak 4.
Sjedište Društva je na adresi: Trg Stjepana Radića 1, Kravarsko, 10413 Kravarsko.
Članak 5.
Naziv tvrtke i sjedište tvrtke (Društva) mijenjaju se odlukom Skupštine Društva.

Članak 6.
Društvo u svom poslovanju koristi pečat.

IV.










































PREDMET POSLOVANJA

Članak 7.
Predmet poslovanja društva sastoji se od sljedećih djelatnosti :
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
tržnice na malo
održavanje groblja i krematorija
obavljanje dimnjačarskih poslova
javna rasvjeta
pogrebnička djelatnost
prijevoz putnika u javnom prometu
djelatnost druge obrade otpada
djelatnost oporabe otpada
djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
djelatnost prijevoza otpada
djelatnost sakupljanja otpada
djelatnost trgovanja otpadom
djelatnost zbrinjavanja otpada
gospodarenje otpadom
djelatnost ispitivanja i analize otpada
gospodarenje šumama
proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u
prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima
(catering)
djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu prijevoz za vlastite potrebe
stavljanje na tržište sadnog materijala
uvoz sadnog materijala
turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
ostale turističke usluge
turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
poslovi održavanja javnih cesta
ostali poslovi upravljanja javnim cestama
premještanje vozila
kupnja i prodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja





































iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
čišćenje svih vrsta objekata
sportska priprema
sportska rekreacija
sportska poduka
organiziranje sportskog natjecanja
vođenje sportskih natjecanja
upravljanje i održavanje sportskom građevinom.
priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih
scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
muzejska djelatnost
proizvodnja energije,
prijenos, odnosno transport energije,
skladištenje energije,
distribucija energije,
upravljanje energetskim objektima,
opskrba energijom,
trgovina energijom i
organiziranje tržišta energijom.
istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
promidžba (reklama i propaganda)
računovodstveni poslovi
izdavačka djelatnost
djelatnost nakladnika
administrativna djelatnost
uređenje vrtova, zelenih i rekreacijskih površina
održavanje javnih površina
Tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih
rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih
tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, naljepnica, poslovnih obrazaca i
drugih tiskanih trgovačkih stvari i papirne robe za osobne potrebe
Piljenje i blanjanje drva
posredovanje u prometu nekretnina
poslovanje nekretninama
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
upravljanje i organizacija javnim i javno-prometnim površinama
uređenje, održavanje i upravljanje parkiralištima

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe
obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu, ili uobičajeno, obavljaju uz
navedene djelatnosti.

V.

TEMELJNI KAPITAL

Članak 8.
Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisućakuna) i sastoji se od
jednog temeljnog uloga u iznosu od 20.000,00 kuna kojeg uplaćuje jedini osnivač Društva.
Smanjenje temeljnog kapitala provodi se prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima
(dalje: ZTD).

VI.

POSLOVNI UDJELI
Članak 9.

Poslovni udjeli iznose:
Općina Kravarsko 20.000,00 kn 100 % poslovnog udjela .
Poslovni udio je djeljiv. Poslovni udio u Društvu može se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio.

VII.

TIJELA DRUŠTVA
Članak 10.

Tijela društva su Uprava i Skupština.
Članak 11.
Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.
Uprava Društva imenuje se i opoziva odlukom Skupštine Društva.
Član društva može imenovati posebnom odlukom jednog ili više prokurista.
Članak 12.
Uprava Društva (dalje: Direktor) vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i
savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu.
Direktor vodi poslove Društva u skladu s ZTD-om i drugim posebnim propisima, i uputama
Skupštine Društva.
Članak 13.
Za direktora Društva imenovat će se Dražena Pejak iz Velike Gorice, Slavka Kolara 72,
10410 Velika Gorica, rođ. 18.03.1970. (OIB:86734165241)
Članak 14.
Prava i obveze člana Uprave Društva – direktora Društva biti će propisana posebnom odlukom,
odnosno Ugovorom što će ga Skupština društva sklopiti s članom Uprave Društva – direktorom Društva.
Ugovore o radu i druge ugovore s Upravom zaključuje predsjednik Skupštine Društva.
Članak 15.
Skupštinu Društva čini Načelnik Općine Kravarsko.

-

Članak 16.
Skupština Društva odlučuje osobito o:
Financijskim izvješćima Društva, izvješćima Uprave o stanju Društva, ako ga je Društvo
dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
Davanju razrješnice direktoru,
Zahtjevu za uplatu uloga,
Povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
Imenovanju i opozivu direktora,
Podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
Davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone koju treba dati direktor,
Mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju,
Promjeni tvrtke i sjedištu Društva,
Promjeni i dopuni djelatnosti Društva,
Prestanku društva i imenovanju likvidatora,
Osnivanju trgovačkih društava i podružnica,
Smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,

Članak 17.
Skupština se održava najmanje jednom godišnje, saziva ju Uprava društva ili predsjednik
Skupštine na ZTD-om propisan način.
Članak 18.
Skupština donosi odluke na zakonom propisan način.

VIII.

IZMJENA ODLUKE O OSNIVANJU

Članak 19.
Ova Odluka može se izmijeniti samo odlukom Skupštine Društva.
Članak 20.
Tijekom trajanja društva temeljni kapital Društva može se smanjiti i povećavati u zakonom
propisanim slučajevima i na zakonom propisan način.
O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala odluku donosi Skupština.

IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
Članak 22.
Razlozi za prestanak Društva sukladni su odredbama ZTD.
Odluka člana o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave.
Članak 23.
U svemu ostalom što nije regulirano ovom Odlukom o osnivanju, primjenjivat će se
odgovarajuće odredbe ZTD, te drugi odgovarajući pozitivni propisi.
Članak 24.
Ovlašćuje se načelnik Općine da u ime Općine poduzme sve aktivnosti, donosi i potpisuje sve
isprave i akte vezane uz postupak osnivanja Društva.
Na temelju ove Odluke sastavit će se Izjava o osnivanju Društva.
Članak 25.
Ova Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću objavit će se u „Glasniku
Zagrebačke županije“ i stupa na snagu danom objave.

KLASA: 363-02/16-01/07
URBROJ: 238-17-16-01
Kravarsko, 28. lipanj 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zdravko Horvačić

