
Na temelju članka 454., 455., 456. 457. i 459 Zakona o trgovačkim društvima članka 
(„Narodne novine“ br. 11/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.), članka 202. 
Zakona o vodama („Narodne novine“ br.153/09.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice – 
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 6/13.), Gradsko vijeće Grada 
Virovitice, na sjednici, održanoj dana               godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću 
 

I. 
Grad Virovitica prenio je komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo  

javnog isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu Virkom d.o.o. Virovitica u obliku 
temeljnog  uloga. 

Grad Virovitica kao suosnivač trgovačkog društva Virkom d.o.o. Virovitica vlasnik je 
72% poslovnog udjela tvrtke Virkom d.o.o. Virovitica. 

 
II. 

 Temeljeni kapital trgovačkog društva Virkom d.o.o. Virovitica povećati će se za 
vrijednost komunalnih vodnih građevina koje su u vlasništvo trgovačkog društva Virkom 
d.o.o. prenijeli Grad Virovitica, Općina Suhopolje, Općina Špišić Bukovica, Općina Lukač i 
Općina Gradina. 
 Utvrđuje se da je vrijednost komunalnih vodnih građevina utvrdila ovlaštena 
revizorska kuća, te je u skladu s tim izrađena Revizija financijskih izvještaja i Izvješće o 
obavljenoj reviziji povećanja temeljnog kapitala koje je sastavni dio ove Odluke. 
 Grad Virovitica prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji povećanja temeljnog kapitala 
od 31. ožujka 2014. godine kojim je utvrđeno da se temeljni kapital trgovačkog društva 
Virkom d.o.o. Virovitica, povećava: 
- sa iznosa od 64.115.000,00 kn (slovima: šezdesetčetirimilijunastopetnaesttisuća kuna) 
- za iznos od 12.270.300,00 kn (slovima: dvanaestmilijunadvjestosedamdesttisućatristo kuna) 
- na iznos od 76.385.300,00 kn (slovima: sedamdesetšestmilijunatristoosamdesetpettisuća  
tristo kuna). 
 
 

III. 
Prijenosom vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama u vlasništvu Grada 

Virovitice,  Općine Suhopolje, Općine Špišić Bukovica, Općine Lukač i Općine Gradina, za 
vrijednost navedenu u toč. II. ove odluke, povećati će se ulozi za postojeće poslovne udjele i 
to tako da se zadrže postojeći omjeri vlasništva. 

Sukladno navedenom, nominalni iznos poslovnog udjela Grada Virovitice (OIB: 
89075064271) povećava se 

- sa iznosa od 46.163.000,00 kn (slovima: četrdesetšestmilijunastošezdesettritisuće  
   kuna),  

- - na iznos od 54.997.700,00 kn (slovima:  pedesetčetirimilijunadevetstodevedeset-
sedamtisućasedamsto kuna). 

 
 
 
  



IV. 
Trgovačko društvo Virkom d.o.o. Virovitica, sukladno Zakonu o vodama obavljat će 

slijedeće djelatnosti:   
- javna vodoopskrba i  
- javna odvodnja. 
Sukladno stavku 1. ove točke izmijenit će se odredba članka 4. Ugovora o osnivanju 

društva s ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o. od 13. studenoga 2013. g, tako da glasi:  
 „Članak 4. 

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: 
- javna vodoopskrba 
- javna odvodnja.“ 

 
V. 
 

 Obvezuje se trgovačko društvo Virkom d.o.o. da sukladno ovoj Odluci izmijeni 
Ugovor o osnivanju trgovačkog društva Virkom d.o.o. vezano za visinu temeljnog uloga 
Grada Virovitice u trgovačkom društvu Virkom d.o.o. i izmjeni članak 4. sukladno točki IV. 
ove Odluke. 

VI. 
 

Gradsko vijeće Grada Virovitice prihvaća tekst Odluke o povećanju temeljnog kapitala 
i Izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću  Virkom d.o.o. Virovitica 
i suglasno je da se tekst izmjeni u dijelu koji je nužan radi provedbe upisa u  registru 
Trgovačkog suda. 

Tekst Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Izmjeni Ugovora o osnivanju društva s 
ograničenom odgovornošću nakon donošenja na Skupštini Virkoma d.o.o.  prilaže se uz ovu 
Odluku i čini njen sastavni dio. 
 

VII. 
 

Ovlašćuje se Ivica Kirin kao predstavnik Grada Virovitice u Skupštini Virkoma d.o.o. 
Virovitica da potpiše Odluku o povećanju temeljenog kapitala i izmjenu Ugovora o osnivanju 
društva s ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o. Virovitica sukladno ovoj Odluci, te 
Izjavu o preuzimanju temeljnog uloga.  
 

VIII. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Virovitice“. 

 
Klasa: 024-01/14-01/04 
Ur.broj: 2189/01-07/1-14-3 
Virovitica, 
 
 

 GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE 
 
             Predsjednica 
 
         Lahorka Weiss, dipl.oec. 



O b r a z l o ž e n j e 
uz prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju 

društva s ograničenom odgovornošću 
 
 

Temeljem članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne 
novine br. 56/13.) koji je stupio na snagu  18. 05. 2013.g., kojim je određen rok od godine 
dana u kojem jedinice lokalne samouprave su dužne komunalne vodne građevine u svom 
vlasništvu prenijeti u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge, odnosno javnog 
isporučitelja u obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade, Gradsko vijeće Grada 
Virovitice Odlukom o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama, 
prenijelo je  komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja 
vodnih usluga trgovačkom društvu Virkom d.o.o. Virovitica i to u postojećem omjeru 
vlasništva. 

Grad Virovitica vlasnik je u 72% trgovačkog društva Virkom d.o.o. kao javnog 
isporučitelja vodnih usluga. Svojom odlukom od 21. prosinca 2009.g. Gradsko vijeće je 
upravljanje nad komunalnim vodnim građevinama prenijelo na Virkom d.o.o. 

Temeljem odredbe Zakona o trgovačkim društvima, i to članka 459., odluka o 
povećanju temeljnog kapitala ne može se donijeti prije nego što ovlašteni revizor kojeg 
odlukom imenuju trgovačka društva ispita godišnja financijska izvješća i potvrdi ih bez 
rezerve. Revizorska tvrtka „Interexpert - Zagreb“ d.o.o. za reviziju, računovodstvo i 
savjetovanje Zagreb kao specijalizirana revizorska kuća koja obavlja poslove revizije i 
savjetovanja za trgovačka društva koja obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje izvršila je reviziju financijskog poslovanja, te je izradila reviziju povećanja 
temeljnog kapitala i dostavila izvješće o obavljenoj reviziji temeljnog kapitala. Povećanje 
temeljnog kapitala društva provodi se povećanjem nominalnih iznosa postojećih poslovnih 
udjela u društvu ili stvaranjem novih poslovnih udjela. Ovom odlukom predlaže se da se 
povećanje temeljnog kapitala društva provede povećanjem nominalnih iznosa postojećih 
poslovnih udjela u društvu kako je to naprijed navedeno.  

Sukladno odredbi članka 457. Zakona o trgovačkim društvima, za povećanje 
temeljnog kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni Društvenog ugovora te je 
stoga pored potrebe zbog usklađivanja sa Zakonom o vodama neophodno promijeniti i ugovor 
o osnivanju trgovačkog društva u dijelu koji se odnosi na visinu temeljnih uloga.  

Ukoliko se donese naprijed predložena odluka, na Skupštini Virkoma d.o.o. bit će 
donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni ugovora koja će se nakon toga dati 
na ovjeru javnog bilježniku te na upis u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.  

Virkom d.o.o. dostavio je zahtjev za brisanje djelatnosti „Gradnja i održavanja 
građevina obornisne odvodnje„ temeljem tumačenja Ministarstva poljoprivrede  članka 125. 
stavak 3. Zakona o vodama. Tumačenjem Ministarstvo poljoprivede utvrđuje da se odredbom 
članka 125. stavak 3. Zakona o vodama propisuje da jedinice lokalne samouprave mogu 
ustupiti gradnju i/ili održavanje građevina oborinske odvodnje isporučiteljima vodnih usluga. 
To znači da isporučitelj vodnih usluga može obavljati održavanje vodnih građevina oborinske 
odvodnje čiji je vlasnik jedinica lokalne samouprave kao i poslove gradnje građevina 
oborinske odvodnje, ali samo u smislu ustupanja prava na vođenje investicije umjesto jedinice 
lokalne samouprave kao zakonskog vlasnika i investitora. Predmetna djelatnost gradnje 
oborinske odvodnje ne upisuje se kao posebna djelatnost u Sudskom registru. Navedene 
djelatnosti iz članka 202.st. 3. Zakona o vodama, koje isporučitelji vodnih usluga mogu 
iznimno obavljati ne treba posebno upisivati kao predmet poslovanja u Sudskomo registru, jer 
po definiciji spadaju u djelatnost javne vodoopskrbe i odvodnje. 

 




