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Na temelju članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( "Službeni glasnik Općine 

Zrinski Topolovac 2/2021“) Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 6. telefonskoj 

sjednici održanoj dana  7. travnja 2022. godine daje sljedeću 

 

IZJAVU 

o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

 

Članak 1. 

 Tvrtka društva glasi: KOMUNALAC ZRINSKI društvo s ograničenom odgovornošću 

za komunalne usluge i trgovinu. 

 Skraćena tvrtka glasi: KOMUNALAC ZRINSKI d.o.o. 

 

Članak 2. 

 Sjedište Društva je u Zrinskom Topolovcu (Općina Zrinski Topolovac) Zrinski 

Topolovac 274. 

 

Članak 3. 

 Osnivač Društva je: 

 Općina Zrinski Topolovac. 

 

Članak 4. 

 Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, 

a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. 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, 

40/2019). 

 

Članak 5. 

  Temeljni kapital Društva iznosi 50.0000,00 (slovima: pedesettisuća) kuna. 

Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen u novcu. 

 OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC preuzela je jedan poslovni udio u temeljnom 

kapitalu u nominalnom iznosu od 50.0000,00 (slovima: pedesettisuća) kuna koji je u cijelosti 

unesen.  

 

Članak 6. 

 Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 

 

Članak 7. 

 Skupštinu društva čini imatelj poslovnog udjela – Općina Zrinski Topolovac. Imatelja 

poslovnog udjela u skupštini predstavlja načelnik Općine Zrinski Topolovac. 

 

Članak 8. 

 Skupština odlučuje o pitanjima određenim izjavom o osnivanju, a naročito: 

1. Financijskim izvješćima Društva, upotrebi dobiti i pokrivanju gubitka 

2. Imenovanju i opozivu članova Uprave 

3. Izboru i opozivu članova Nadzornog odbora 

4. Podjeli i povlačenju poslovnih udjela 

5. Davanju prokure 

6. Mjerama za ispitivanje i nadzor za vođenje poslova 
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7. Izmjeni izjave o osnivanju 

8. Drugim pitanjima određenim Zakonom. 

 

Članak 9. 

 Skupštinu saziva Uprava. Skupština se održava u sjedištu društva ako uprava drugačije 

ne odluči. 

 

Članak 10. 

       Uprava Društva sastoji se od jednog člana uprave, kojeg imenuje Skupština društva. 

Član uprave zastupa društvo samostalno i pojedinačno. 

Upravu društva imenovat će osnivač posebnom odlukom.  

 

Članak 11. 

       Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, koje imenuje Skupština društva. Članovi Nadzornog 

odbora imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. 

 

Članak 12. 

Članovi Nadzornog odbora i Skupštine društva ne primaju naknadu za svoj rad. 

 

Članak 13. 

       Osim osiguranja temeljenog kapitala član Društva nema drugih posebnih prava prema 

Društvu ni Društvo prema njemu. 

 

Članak 14. 

 Društvo može za obavljanje svojih djelatnosti osnivati podružnice izvan sjedišta 

Društva. 

 

Članak 15. 

 Troškove osnivanja će Društvo naknaditi osnivaču društva do visine od 10.000,00 kn 

(slovima: deset tisuća kuna).  

 

Članak 16. 

 Izmjene i dopune ove izjave valjane su ako su sačinjene u pisanom obliku i potpisane 

po osnivaču. 

 

KLASA: 363-02/22-01/15 

URBROJ: 2123/07-01-22-02 

Zrinski Topolovac , 7. travnja 2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( "Službeni glasnik Općine 

Zrinski Topolovac 2/2021“) Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 6. telefonskoj 

sjednici održanoj dana  7. travnja 2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PREDMETA POSLOVANJA  

za KOMUNALAC ZRINSKI društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne 

usluge i trgovinu sa sjedištem u Zrinskom Topolovcu 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC, OIB 70479631665, Zrinski 

Topolovac, ZRINSKI TOPOLOVAC 274, donijelo je  dana 7. travnja 2022. (slovima: sedmog 

travnja dvijetisućedvadesetidruge ) godine Izjavu o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću za društvo KOMUNALAC ZRINSKI društvo s ograničenom odgovornošću za 

komunalne usluge i trgovinu sa sjedištem u Zrinskom Topolovcu, KLASA: 363-02/22-01/15, 

URBROJ: 2123/07-01-22-02. 

 Sukladno odredbi članka 33. stavka 2. 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, 

40/2019), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC donosi Odluku o predmetu 

poslovanja društva, te utvrđuje da će se u predmet poslovanja društva upisati slijedeće 

djelatnosti: 

* upravljanje grobljem 

* pogrebnička djelatnost 

* održavanje nerazvrstanih cesta 

* održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

* održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

* održavanje javnih zelenih površina 

* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

* održavanje groblja i krematorija unutar groblja 

* održavanje čistoće javnih površina 

* održavanje javne rasvjete 

* čišćenje svih vrsta objekta 

* 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 

* interventno sakupljanje otpada 

* prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu 

* prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu 

* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu 

* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu 

* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe 

* kupnja i prodaja robe   

* pružanje usluga u trgovini   
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* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu   

* zastupanje inozemnih tvrtki   

* usluge informacijskog društva 

* organiziranje i održavanje seminara, prezentacija, tečajeva, kongresa, konferencija, 

simpozija, tribina, okruglih stolova, kreativnih radionica, sajmova, koncerata, priredbi, revija, 

izložbi, festivala i zabavnih igara 

* poljoprivredna djelatnost 

* ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških  

  proizvoda 

* integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda 

* proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište 

* potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda 

* stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi,  

  ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i 

  šumskim zemljištima šumoposjednika 

* turističke usluge u nautičkom turizmu   

* turističke usluge u zdravstvenom turizmu 

* turističke usluge u kongresnom turizmu 

* turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma 

* turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu 

i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu 

* usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) 

* usluge turističkog ronjenja 

* usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge 

* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina 

* posredovanje u prometu nekretnina 

* poslovanje nekretninama 

* iznajmljivanje strojeva i opreme, sa ili bez rukovatelja. 

 Osim navedenih djelatnosti, trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje 

služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u 

manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja 

društva, a sukladno odredbi članka 35. stavka 2. ZTD-a. 

 Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru. 

 Osnivač uz Izjavu o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dostavlja i ovu 

odluku kojom se utvrđuje predmet poslovanja te popis djelatnosti, te na taj način obavještava 

registarski sud o tome koje djelatnosti čine utvrđeni predmet poslovanja društva, a sve sukladno 

odredbi članka 34. stavka 1. ZTD-a.  

Prijedlog osnovne djelatnosti društva za razvrstavanje poslovnog subjekta za potrebe 

Državnog zavoda za statistiku je: 

81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 

 Ukoliko dođe do izmjene predmeta poslovanja Društvo je dužno na isti način 

izvijestiti registarski sud i o svakoj izmjeni utvrđenog predmeta poslovanja. 

 

KLASA: 363-02/22-01/15 

URBROJ: 2123/07-01-22-03 

Zrinski Topolovac , 7. travnja 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 
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Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 

 

 

 

                       

Na temelju članka 30. Statuta Općine Zrinski Topolovac ( "Službeni glasnik Općine 

Zrinski Topolovac 2/2021“) Općinsko vijeće Općine Zrinski Topolovac na 6. telefonskoj 

sjednici održanoj dana  7. travnja 2022. godine donosi sljedeću 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju člana uprave  

 

 

Članak 1. 

 

Za člana uprave društva KOMUNALAC ZRINSKI društvo s ograničenom 

odgovornošću za komunalne usluge i trgovinu sa sjedištem u Zrinskom Topolovcu (Općina 

Zrinski Topolovac) Zrinski Topolovac 274 imenuje se: 

 

IVANA ŠOSTARIC, OIB 43885873618, ZRINSKI TOPOLOVAC, ZRINSKI 

TOPOLOVAC 191, rođena datuma 19.06.1982. (devetnaesti lipnja 

tisućudevetstoosamdesetdruge) godine, s danom donošenja ove odluke,koja društvo zastupa 

pojedinačno i samostalno. 

 

Članak 2. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

KLASA: 363-02/22-01/15 

URBROJ: 2123/07-01-22-04 

Zrinski Topolovac , 7. travnja 2022. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Frankol 
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„Službeni glasnik Općine Zrinski Topolovac“ je besplatno službeno glasilo 

Općine Zrinski Topolovac. 

Priprema i uređuje: načelnica Općine Zrinski Topolovac Jasna Mikles Horvat 

Tisak: Općina Zrinski Topolovac, Jedinstveni upravni odjel Općine Zrinski Topolovac 

Telefon: 043 877 241, mail: opcina.zrinski.topolovac@bj.t-com.hr 

List izlazi po potrebi, te se objavljuje na službenim stranicama Općine: www.zrtopolovac.hr 

 

http://www.zrtopolovac.hr/
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