
 Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst i 137/15.), članka 61. 
stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 387. i 
390.a Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 
52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15.) 
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 12. sjednici održanoj 6. rujna 2018. donijelo je 
 
 

ODLUKU 
o osnivanju  trgovačkog društva 

 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom o osnivanju trgovačkog društva (u daljnjem tekstu: Odluka), odobrava 
se sudjelovanje Općine Hlebine u osnivanju trgovačkog društva pod nazivom Drava-Kom 
d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo),  sa sjedištem u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 7/1. 
 Skraćeni naziv Društva glasit će: Drava-Kom d.o.o. 
 

Članak 2. 
 
 Osnivači/članovi društva su jedinice lokane samouprave sa područja Koprivničko-
Križevačke županije koje donesu Odluku o osnivanju Društva i trgovačko društvo Piškornica-
sanacijsko odlagalište d.o.o. Koprivnički Ivanec. 
 Osnovna djelatnost Društva biti će gospodarenje otpadom, te odvoz i skupljanje 
otpada. 
 

Članak 3. 
 
 Osnivački ulog svake jedinice lokalne samouprave iznosit će 40.000,00 kn 
(četrdesettisućakuna) i bit će uplaćen u novcu, prije upisa osnivanja društva Drava-Kom d.o.o. 
u sudski registar.  
 Trgovačko društvo Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., u temeljni kapital toga 
društva unijet će kao ulog stvari nužne za obavljanje djelatnosti društva, u vrijednosti prema 
procjeni sudskog vještaka i revizora osnivanja. 
 Jedinice lokalne samouprave kao osnivači/članovi Društva imat će zajedno u društvu 
većinski udjel, a trgovačko društvo Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., imat će u društvu 
manjinski udjel. 
 

Članak 4. 
 
 Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 
 

Članak 5. 
 
 Organi Društva bit će: Skupština i Uprava, a svaka jedinica lokalne samouprave imat će 
pravo na sudjelovanje u upravljanju društvom razmjerno sudjelovanju njezinog poslovnog 
udjela u temeljnom kapitalu društva. 



Članak 6. 
 
 Ovlašćuje se općinska načelnica Općine Hlebine za potpis Društvenog ugovora o 
osnivanju društva s ograničenom odgovornošću kod javnog bilježnika, za izvršenje uplate 
uloga od 40.000,00 kuna radi stjecanja jednog poslovnog udjela u društvu Drava-Kom d.o.o., 
kao i za poduzimanje svih drugih radnji sukladno ovoj Odluci vezano na osnivanje i upis 
Društva u trgovački registar. 
       

Članak 7. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE 
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