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SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
Godina XXVI

Virovitica, 14. kolovoza 2018. godine

Broj 8

Sadržaj
GRADSKO VIJEĆE
1. Odluka o prodaji građevinske parcele
(zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III
Grada Virovitice
2. Rješenje o imenovanju ravnatelja Kazališta Virovitica
3. Odluka o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području grada
Virovitice za projekt “Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića – Sveti Đurađ”
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na Virovitičkim jezerima”
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4. Odluka o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području grada
Virovitice za projekt “Rekonstrukcija

Na temelju članka 22. Odluke o raspolaganju
nekretnina u vlasništvu grada Virovitice -pročišćeni
tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 2/10.“),
na temelju točke II. III. i IV. Odluke o utvrđivanju
cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama („Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 3/11., 5/12. 1/13., 13/13. 10/14., 12/14.,
8/17. i 4/18.) i članka 30. Statuta Grada Virovitice (“Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/18.)
Gradsko vijeće Grada Virovitice na 12. sjednici
održanoj dana 04. srpnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji građevinske parcele (zemljišta)
u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
Članak 1.
Odobrava se prodaja građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice i to
građevinska parcela (zemljište) označena kao čk.br.
415 Ulica Ivana Zajca oranica površine 3.147 m2
upisana u zk.ul.br. 545 k.o. Antunovac Mariju Šur-
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GRADONAČELNIK
1. Odluka o produženju radnog vremena
i izvođenja žive glazbe za ugostiteljske objekte za Dan grada Virovitice –
ROKOVO 2018
2. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica

3

4

kaloviću iz Virovitice, Ulica Miroslava Krleže 34,
OIB:24041552431, vlasniku obrta za instalacijske
usluge INSTALACIJSKI SUSTAVI ŠURKALOVIĆ,
iz Virovitice, Ulica Miroslava Krleže 34, za uslužnu
djelatnost u iznosu od 437.873,58 kuna.
S obzirom na kriterije koji su utvrđeni Programom
olakšica i poticaja razvoja gospodarstva grada Virovitice poslovni subjekt prema broju radnih mjesta do
10 ostvaruje stopu olakšica od 5% i preseljenje tvrtke
sa lokacije iz Grada Virovitice u poduzetničku zonu
ostvaruje stopu olakšica od 20%, što znači da Mario
Šurkalović vlasnik obrta za instalacijske usluge INSTALACIJSKI SUSTAVI ŠURKALOVIĆ, ostvaruje
stopu olakšica od 25% od kupoprodajne cijene zemljišta,.
Zemljište nakon obračunate stope olakšica iznosi
104,35 kn/m2 (sukladno točki IV. Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama („Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 3/11., 5/12., 1/13., 13/13., 10/14., 12/14.,
8/17. i 4/18.), što ukupno iznosi 328.405,18 kuna.
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Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik za sklapanje Ugovora
o kupoprodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice sa poslovnim
subjektom iz Članka 1. ove Odluke, sukladno natječajnim uvjetima.
Članak 3.
Zapisnik o otvaranju ponuda je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:944-01/18-01/18
URBROJ:2189/01-02-02/1-18-7
U Virovitici, 04. srpnja 2018. godine
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

KLASA: 612-03/18-01/05
URBROJ: 2189/01-04/2-18-3
Virovitica, 04. srpnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 3/18), a u svezi odredbi Pravilnika o provedbi
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 13. sjednici održanoj dana 13.
kolovoza 2018. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija javne zelene površine i pješačke staze
na Virovitičkim jezerima“
I.

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br.: 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.), članka 26. Zakona o Kazalištima („Narodne
novine“ br.: 71/06., 121/13. i 26/14.), članka 30.
Statuta Grada Virovitice- pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br.: 3/18.) i članka 8.
Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o
osnivanju Kazališta Virovitica s odredbama Zakona o
Kazalištima („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br.:
1/18.), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 12. sjednici održanoj dana 04. srpnja 2018. godine, donosi

Daje se suglasnost na provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija
javne zelene površine i pješačke staze na Virovitičkim jezerima“.
II.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Kazališta Virovitica

Ulaganje iz članka I. ove Odluke prijavit će se na
natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera
7.4, Tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

I.

III.

Za ravnatelja Kazališta Virovitica imenuje se Miran Hajoš iz Virovitice, Ulica Antuna Mihanovića 10,
OIB: 10808302147, na vrijeme od četiri godine.

Sastavni dio ove Odluke je ispunjeni prilog 12
Opis projekta „Rekonstrukcija javne zelene površine
i pješačke staze na Virovitičkim jezerima“.

II.

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

14. kolovoza 2018.
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na području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija rekreacijske zone na Virovitičkim jezerima“,
KLASA: 404-01/17-01/01, URBROJ: 2189/01-08/117-2 od 29. ožujka 2017. godine („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 3/17.).
V.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Grada Virovitice.
KLASA: 404-01/18-01/03
URBROJ: 2189/01-08/01-18-3
Virovitica, 13. kolovoza 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
III.
Sastavni dio ove Odluke je ispunjeni prilog 12
Opis projekta „Rekonstrukcija javne zelene površine
i pješačke staze na Virovitičkim jezerima“.
IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija rekreacijske zone na Virovitičkim jezerima“,
KLASA: 404-01/17-01/01, URBROJ: 2189/01-08/117-2 od 29. ožujka 2017. godine („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 3/17.).
V.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Grada Virovitice.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Virovitice –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“
br. 3/18), a u svezi odredbi Pravilnika o provedbi
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Gradsko vijeće
Grada Virovitice na 13. sjednici održanoj dana 13.
kolovoza 2018. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija javne zelene površine i pješačke staze
na Virovitičkim jezerima“
I.
Daje se suglasnost na provedbu ulaganja na području Grada Virovitice za projekt „Rekonstrukcija
javne zelene površine i pješačke staze na Virovitičkim jezerima“.
II.
Ulaganje iz članka I. ove Odluke prijavit će se na
natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera
7.4, Tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za

KLASA: 404-01/18-01/03
URBROJ: 2189/01-08/01-18-3
Virovitica, 13. kolovoza 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v.r.

Na temelju članka 6. Odluke o radnom vremenu,
prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice (Službeni vjesnik
Grada Virovitice 8/15, 10/16, 10/17.) i članka 39.
Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst (“Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/18.) gradonačelnik
Grada Virovitice dana 03. srpnja 2018. godine donosi
ODLUKU
o produženju radnog vremena i izvođenja žive
glazbe za ugostiteljske objekte
za Dan grada Virovitice – ROKOVO 2018.
Članak 1.
Odobrava se produženje radnog vremena i izvođenje žive glazbe u ugostiteljskim objektima iz
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skupine „Restorani“ i „Barovi“, radi organiziranja prigodnih proslava – Dana grada Virovitice –
ROKOVO 2018.
Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Objekti jednostavnih
usluga“ i „Catering objekti“, radi organiziranja prigodne proslave – Dana grada Virovitice – ROKOVO
2018.
Članak 2.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz Članka
1. stavak 1. ove Odluke, u dane sa 12. na 13. kolovoz,
sa 13. na 14. kolovoz, sa 14. na 15. kolovoz, sa 15.
na 16. kolovoz i sa 16. na 17. kolovoz 2018. godine,
može trajati do 2:00 sata, s time da u navedene dane
na otvorenim i zatvorenim terasama uz ugostiteljske
objekte, ne smije biti izvora glazbe nakon 1:00 sat.
Izvođenje žive glazbe u ugostiteljskim objektima
iz Članka 1. stavak 1. ove Odluke, dozvoljeno je u
dane sa 14. na 15. kolovoz, sa 15. na 16. kolovoz i sa
16. na 17. kolovoz 2018. godine, do 1:00 sat.
Za vrijeme trajanja programa na glavnoj pozornici, glazba s terasa ugostiteljskih objekata ne smije
ometati izvođenje programa.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz Članka
1. stavak 2. ove Odluke, u dane sa 12. na 13. kolovoz, sa 13. na 14. kolovoz, sa 14. na 15. kolovoz,
sa 15. na 16. kolovoz i sa 16. na 17. kolovoz 2018.
godine, može trajati do 6:00 sati.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku,
a stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 335-01/18-01/01
URBROJ.:2189/01-02/1-18-6
Virovitica, 3. srpnja 2018.
					

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing., v.r.

Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
obuhvaća Izjavu o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica Klasa: 30201/08-01/16, Ur.broj: 2189/01-10/05-08-2 od 24.
lipnja 2008. g., Izjavu o izmjeni i dopuni Izjave
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica Klasa: 302-01/08-01/16,
Ur.broj: 2189/01-06-08-5 od 23. prosinca 2008. godine, Izjavu o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju
društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park
Virovitica Klasa:302-01/11-01/20, Ur.broj: 2189/0107/1-11-5 od 21. prosinca 2011. g., Izjavu o izmjeni
Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica Klasa: 302-01/1201/04, Ur.broj: 2189/01-07/3-12-5 od 15. ožujka
2012.g., Izjavu o dopuni Izjave o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
Klasa: 024-01/14-01/05, Ur.broj: 2189/01-07/3-143 od 09. travnja 2014.g., Izjavu o izmjeni Izjave
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica Klasa: 024-01/14-01/09,
Ur.broj: 2189/01-07/3-14-4 od 24. rujna 2014.g., Izjavu o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica Klasa:
024-01/15-01/06, Ur.broj: 2189/01-07/3-15-4 od 15.
prosinca 2015. g. , Izjavu o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni
park Virovitica KLASA: 024-01/17-01/08
URBROJ: 2189/01-07/3-17-3 od 27. rujna
2017.g., Izjavu o dopuni Izjave o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
KLASA:024-03/18-01/06, URBROJ: 2189/01-07/318-4 od 27. lipnja 2018. g.
Klasa: 021-03/18-01/19
Ur.broj: 2189/01-07/3-18-3
U Virovitici, 04. srpnja 2018.
Predsjednica Odbora
za statutarno-pravna pitanja
Grada Virovitice
Lahorka Weiss, dipl.oec., v.r.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Virovitice, na temelju članka 27. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice na 13. sjednici
održanoj dana 04. srpnja 2018.g. utvrdio je pročišćeni tekst Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Poslovni park Virovitica sačinjene u
obliku javnobilježničkog akta 01.07.2008.

I Z JAVA
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Poslovni park Virovitica
– pročišćeni tekst –

14. kolovoza 2018.
1.
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Uvodne odredbe
Članak 1.

Ovom Izjavom o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću uređuje se:
- tvrtka i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- ukupni iznos temeljnog kapitala, te iznos svakog
pojedinačnog uloga osnivača,
- poslovni udjeli i knjiga poslovnih udjela,
- organi Društva,
- izmjena izjave o osnivanju društva,
- vrijeme trajanja i prestanak Društva i
- završne odredbe.
2.

Tvrtka i sjedište Društva
Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom: POSLOVNI
PARK VIROVITICA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje uslužnih djelatnosti.
Skraćena tvrtka Društva glasi: POSLOVNI PARK
VIROVITICA d.o.o.
Članak 3.
Osnivač društva s ograničenom odgovornošću
POSLOVNI PARK VIROVITICA je Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica.
Članak 4.
Sjedište Društva je u Virovitici, Trg bana Josipa
Jelačića 21/III.
Članak 5.
Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig
Žig sadržava tekst tvrtke i sjedište Društva odnosno skraćene tvrtke i sjedište Društva.
Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i
način upotrebe žiga.
3.

Predmet poslovanja Društva
Članak 6.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:
- pružanje usluga organizacije i naplate parkiranja
na parkiralištima i garažama,
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- nadzor i čuvanje vozila na parkiralištima, održavanje i upravljanje parkiralištima,
- premještanje i odvoženje nepropisno parkiranih
zaustavljenih vozila, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila,
- tržnica na malo,
- tržnica na veliko,
- prihvat, pretovar i skladištenje, priprema i otprema robe,
- plakatiranje,
- postavljanje dekorativne rasvjete,
- upravljanje i održavanje stambenih zgrada, ,
- upravljanje i održavanje športskim i drugim objektima u vlasništvu grada,
- izgradnja, projektiranje, održavanje i uređenje
javnih parkirališta, javnih gradskih površina i
prometnica,
- ostale usluge na javnim parkiralištima i javnim
garažama,
- čuvanje premještenih i odvezenih vozila do predaje ovlaštenoj osobi ili vlasniku
Ò Poslovanje nekretninama
Ò Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina
Ò Čišćenje svih vrsta objekata
Ò Održavanje javnih površina
Ò Održavanje čistoće
Ò Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja
krajolika
Ò Održavanje i popravak stambenih zgrada i
poslovnih prostora
Ò Obavljanje dimnjačarskih poslova
Ò Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
Ò Nadzor nad gradnjom
Ò Završni radovi u građevinarstvu
Ò Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Ò Promidžba (reklama i propaganda
Ò Etažiranje zgrada
Ò Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim
tehničkim sustavom
Ò Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
Ò Provođenje energetskih pregleda zgrada
sa složenim tehničkim sustavom i ostalih
građevina
Ò Provođenje energetskih pregleda javne
rasvjete
Ò Kupnja i prodaja robe
Ò Obavljanje trgovačkog posredovanja na
domaćem i inozemnom tržištu
Ò Zastupanje inozemnih tvrtki
Ò Javna rasvjeta
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Ò Distribucija i opskrba toplinskom energijom
Ò Kupac toplinske energije
Ò Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
Ò Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
Ò Pružanje usluge smještaja
Ò Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih
vozila i motocikala
Ò Trgovina na malo osim trgovine motornim
vozilima i motociklima
Ò Organizacija sajma automobila i robe
Ò Organizacija koncerata, revija, zabavnih
igara, priredaba, seminara, stručnih skupova, tečajeva, savjetovanja, predavanja, kongresa, izložbi i promotivnih događanja
Ò Prikazivanje filmova
Ò Snimanje filmova i videofilmova
Ò Računovodstveni poslovi
Ò Upravljanje i održavanje športskim i
rekreacijskim objektima
Ò Distribucija plina
Ò Opskrba plinom
Ò Proizvodnja toplinske energije
Ò Djelatnost građenja, izvođenja priključaka,
mreže, instalacijski radovi i dr
Ò Nadzor i pregled cesta i objekata
Ò Redovito održavanje prometnih površina
Ò Redovito održavanje bankina
Ò Redovito održavanje pokosa
Ò Redovito održavanje sustava odvodnje
Ò Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme
Ò Redovito održavanje cestovnih naprava i
uređaja
Ò Redovito održavanje vegetacije
Ò Osiguranje preglednosti
Ò Čišćenje ceste
Ò Redovito održavanje cestovnih objekata
Ò Interventni radovi
Ò Zimska služba
Ò Istraživanje i eksploatacija mineralnih
sirovina
Ò Izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
Ò Građenje ili izvođenje pojedinih radova na
rudarskim objektima i postrojenjima
Članak 7.
Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo
može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u
manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu
djelatnost.

4.

14. kolovoza 2018.

Iznos temeljnog kapitala
Članak 8.

Temeljni kapital društva iznosi 643.400,00 (šeststotinačetrdesettritisućečetiristotine) kuna i uplaćen je
dijelom u novcu i to u iznosu od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna, a dijelom u stvarima-opremi i nematerijalnoj imovini koja je taksativno navedena u Izvješću
o reviziji povećanja temeljnog kapitala u Poslovnom
parku Virovitica d.o.o. od 08. prosinca 2011. godine,
u iznosu od 623.400,00 (šeststotinadvadesettritisućečetiristotine) kuna.
Izvješće o reviziji povećanja temeljnog kapitala u
Poslovnom parku Virovitica d.o.o. Virovitica od 08.
prosinca 2011. godine sastavni je dio Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Virovitica
od 01. srpnja 2008. godine
Članak 9.
Osnivač je vlasnik jednog poslovnog udjela nominalnog iznosa 643.400,00 kuna (šeststotinačetrdesettritisućečetiristotine) kuna.
5.

Poslovni udjeli i knjiga poslovnih udjela
Članak 10.

Poslovni udio člana Društva određuje se prema
veličini preuzetog temeljnog kapitala.
Član Društva može imati više poslovnih udjela.
Članak 11.
Uprava Društva je dužna voditi knjigu poslovnih
udjela.
Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan
zakonom.
Članak 12.
U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj
tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.
Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen
upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis,
ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis,
bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.
Članak 13.
Poslovni udjeli mogu se slobodno prenositi, izuzev
nasljeđivanjem, samo između članova društva.

14. kolovoza 2018.

Ako član Društva stekne nove poslovne udjele,
svaki od udjela tog člana zadržava samostalnost.
Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor
sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.
Članak 14.
Poslovni udjeli mogu se prenositi trećim osobama
koje nisu članovi društva ili nasljednici, uz suglasnost Skupštine Društva.
Članak 15.
Dopuštena je podjela poslovnih udjela i prenošenje trećima, ali uz suglasnost Skupštine Društva.
Suglasnost se mora dati u pisanom obliku i u njoj
se moraju navesti osoba stjecatelja i iznos poslovnog
udjela koji on preuzima.

Skupština
Članak 20.
Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.
Članovi Društva neće se sastajati kao Skupština
ako se u pisanom obliku dogovore da će o pojedinoj
odluci glasovati pisanim putem.
Ako se odluka donosi pisanim putem, većina koja
je potrebna za to da bi se ona donijela ne određuje
se na temelju danih nego na temelju ukupnog broja
glasova kojima raspolažu članovi društva.
Ako sve poslovne udjele u društvu drži samo jedan
član, on mora bez odgađanja po donošenju odluke o
tome sastaviti zapisnik i potpisati ga.
Članak 21.

Članak 16.

-

U Društvu je dopušteno i povlačenje poslovnog
udjela (amortizacija) uz suglasnost Skupštine.

-

Članak 17.
Član Društva može istupiti iz Društva uz suglasnost ostalih članova.
Član Društva može biti isključen iz Društva ako
Društvu prouzroči štetu ili za to postoje drugi važni
razlozi.
Odluku o isključenju donosi Skupština Društva.
Članak 18.
Istupanjem i isključenjem člana prestaje njegovo
članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.
Članu koji istupi iz Društva i član koji je iz Društva isključen imaju pravo da im se nadoknadi tržišna
vrijednost njihovog poslovnog udjela kakva je bila u
vrijeme istupanja.
6.

-

-

Organi Društva
Članak 19.
Organi Društva su:
1. Skupština
2. Uprava
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-

Skupština Društva odlučuje osobito o:
financijskim izvještajima Društva, upotrebi ostvarenog dobitka i pokrivanju gubitaka,
davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora, ako ga društvo ima, što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,
zahtjevu za uplatama temeljnih uloga,
povratu dodatnih uplata novaca članovima društva,
imenovanju i opozivu članova Uprave,
izboru i imenovanju članova nadzornog odbora,
ako ga društvo ima,
podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
davanju prokure,
mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem
poslova društva,
izmjeni izjave o osnivanju društva,
postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv člana Uprave i nadzornog
odbora i zamjenika članova uprave te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi uprave ni nadzorni
odbor,
sklapanju ugovora kojima društvo treba trajno
steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koje
se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret društva, što je uvjet
za njihovu valjanost, osim kada je riječ o stjecanju u ovršnom postupku, s time da se odluka o
tome mora donijeti većinom od tri četvrtine danih
glasova,
osnivanju podružnice.
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Skupštinu Društva saziva Uprava.
Skupština se održava u sjedištu društva.
Skupština se mora sazvati:
najmanje jednom godišnje,
uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva,
bez odgađanja kada se uoči da je društvo izgubilo
polovinu temeljnog kapitala,
bez odgađanja i onda kada to u pisanom obliku uz
navođenje svrhe zatraže članovi društva koji su
preuzeli temeljnu uloge što zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala Društva.

Uprava
Članak 26.
Uprava Društva se sastoji od jednog direktora
Društva koji se određuje Odlukom o imenovanju uprave Društva.
Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
Način rada uprave određuje se ovom izjavom o
osnivanju društva. Ako neka pitanja glede načina
rada uprave nisu uređena izjavom o osnivanju društva, mogu se urediti poslovnikom koji donosi uprava
Društva.

Članak 23.

Članak 27.

Skupština se saziva preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva, s tim da od dana
predaje poziva pošti do dana održavanja Skupštine
mora proći najmanje sedam dana.

Uprava poduzima radnje potrebite za vođenje
poslova Društva.

U pozivu se mora precizno navesti dnevni red Skupštine.
.
Članak 24.
Skupština Društva može valjano odlučivati ako
su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju polovinu temeljnog kapitala Društva.
Skupština donosi odluke većinom od danih glasova.
Svaki iznos uplaćenog temeljnog uloga koji odgovara protuvrijednosti od 200,00 kuna daje pravo na
jedan glas,
Odluke o promjeni tvrtke, sjedišta i predmeta poslovanja društva, o prestanku društva,valjane
su ako su donesene većinom od najmanje ¾ danih
glasova.
Članak 25.
Odluke donesene na Skupštini i one donesene
pismenim putem moraju se bez odgađanja unijeti u
posebnu knjigu odluku.

Članak 28.
Za člana Uprave može biti imenovana fizička osoba koja ima punu poslovnu sposobnost i ispunjava
uvjete predviđene zakonom.
Članak 29.
Skupština svojom odlukom imenuje Upravu
Društva.
Skupština može svojom odlukom u svako doba
opozvati članove Uprave.
Članak 30.
Član Uprave – direktor Društva, zastupa Društvo
na način određen Odlukom o imenovanju člana Uprave Društva.
Potpisuje se tako da uz navođenje tvrtke Društva
stavlja svoj potpis.
Članak 31.
Uprava Društva odgovara za uredno vođenje
poslovnih knjiga.
Uprava odgovara za izradu financijskih izviješća
Društva. Ona je dužna izraditi financijska izviješća,
te izvješće dostaviti Skupštini Društva.
Uprava mora svakome članu društva bez odgađanja po njihovoj izradi dostaviti godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju društva kako bi oni mogli

14. kolovoza 2018.

Strana 9

SLUŽBENI VJESNIK br. 8

na skupštini ili odlukom donesenom pisanim putem
u zakonom propisanom roku utvrditi godišnja financijska izvješća društva.

8.

Članak 36.

Ako je godišnja financijska izvješća pregledao revizor, njegovo se izvješće mora dostaviti bez
odgađanja kada ga društvo primi.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
Članak 37.

Svaki član ima, za vrijeme od 14 dana prije ispitivanja godišnjih financijskih izvješća u skupštini društva ili prije isteka roka za donošenje o tome
odluke članova društva pisanim putem, pravo uvida
u poslovne knjige i dokumentaciju društva.

-

Članak 32.

-

Član Uprave ne može bez suglasnosti Skupštine za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji
ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti
član Uprave ni Nadzornog odbora u društvu koje se
bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, a ne
može ni u prostorijama Društva obavljati poslove za
svoj niti za tuđi račun.

-

-

-

Članovi uprave koji povrijede svoje obveze
odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici.
U slučaju spora članovu uprave moraju dokazati da
su primijenili pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Članak 34.
Skupština sa Upravom sklapa ugovor o obavljanju poslova i o primanjima.
7.
Izmjena izjave o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću
Članak 35.
Ova izjava može se izmijeniti samo odlukom članova Društva u obliku javnobilježničke isprave.
Odluka o izmjeni ove izjave donosi se većinom od
najmanje tri četvrtine od danih glasova.

Razlozi za prestanak Društva jesu:
odluka članova,
pripajanje Društva drugom Društvu i spajanje s
drugim Društvom,
pravomoćna odluka stečajnog vijeća o otvaranju i
zaključenju stečajnog postupka na temelju članka
63. stavka 1. Stečajnog zakona,
pravomoćna odluka registarskog suda kojom se
određuje brisanje društva po službenoj dužnosti,
provođenje stečajnog postupka,
odluka registarskog suda donesena uz odgovarajuću primjenu odredbi čl. 367. st. 2 i 3 i čl. 398.
st. 6 Zakona o trgovačkim društvima,
ukidanje Društva,
pravomoćna presuda suda.
Članak 38.

Članak 33.
Članovi Uprave moraju voditi poslove Društva s
pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i
čuvati poslovnu tajnu Društva.

Vrijeme trajanja i prestanak Društva

Odluka članova o prestanku Društva donosi se
u obliku javnobilježničke isprave s većinom od najmanje ¾ danih glasova.
9.

Završne odredbe
Članak 39.

Društvo će donijeti opće akte potrebite normalnom radu i funkcioniranju Društva.
Izjava o osnivanju društva stupa na snagu danom
upisa u trgovački registar.
Članak 40.
Ovaj je javnobilježnički akt pročitan i protumačen
Osnivaču.
Pri sačinjenu akta izdan je otpravak za Osnivača,
te uz njegovu suglasnost i za Trgovački sud u Bjelovaru.
Osnivač potpisuje ovaj javnobilježnički akt, te istovremeno izjavljuje da mu je akt bio pročitan i protumačen, i da odgovara njegovoj pravoj i ozbiljnoj
volji.
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