
Na temelju članka 35. točke 6. 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, 137/15. i 123/17), članka 64. stavka 

2.  Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 31. Statuta 

Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 

3/18), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 22. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. 

donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Gradsko komunalno poduzeće „KOMUNALAC“ d.o.o. Koprivnica 

 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Koprivnički Ivanec (stjecatelj poslovnog udjela) kupuje 1 (jedan)  poslovni 

udio u Trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s 

ograničenom odgovornošću, OIB: 41412434130, sa sjedištem u Koprivnici, Mosna ulica 15,  

upisano u Sudskom registru trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS: 010036309,  za 

nominalni  iznos od 189.100,00 kuna od Grada Koprivnice kao prodavatelja (prenositelja 

poslovnog udjela) i time postaje osnivač/član navedenog trgovačkog društva. 

Članak 2. 

Kupnja poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke u javnom je interesu i interesu  

Općine Koprivnički Ivanec u cilju zajedničke provedbe mjera gospodarenja otpadom i 

organiziranja kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog načina gospodarenja otpadom 

sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom kao i obavljanja komunalnih djelatnosti 

prema određenoj potrebi putem trgovačkog društva  KOMUNALAC d.o.o.  sukladno Zakonu 

o komunalnom gospodarstvu. 

Članak 3. 

 

Proračunska sredstva za kupnju poslovnog udjela osigurana su u Proračunu Općine 

Koprivnički Ivanec u okviru Razdjela 002. 

 

 

Članak 4. 

 

 U skladu sa člankom 1. ove Odluke odobrava se zaključenje Ugovora o prijenosu 

poslovnog udjela kojim će se regulirati međusobna prava i obveze Općine Koprivnički Ivanec 

kao stjecatelja poslovnog udjela i Grada Koprivnice kao prenositelja poslovnog udjela, koji se 

nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

 

 



Članak 5. 

 

 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec za sklapanje Ugovora iz 

članka 4. ove Odluke. 

 

 

Članak 6.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 

 

KLASA: 406-01/18-02/04 

URBROJ: 2137/09-18-1 

Koprivnički Ivanec, 14. prosinca 2018. 

 

 

 

         PREDSJEDNIK: 

                            Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 

 


