
  
 R E P U B L I K A    H R V A T S K A 
 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

    
GRAD OGULIN 

 GRADSKO VIJEĆE 
 

Klasa:  
Urbroj: 
Ogulin, srpnja 2011. 
 
 Na temelju članka 1. Odluke o povećanju temeljnog kapitala Trgovačkog društva Centar za 
gospodarenjem otpadom Karlovačke županije d.o.o. (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/11) i članka 
23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije, br. 25/09) Gradsko vijeće Grada Ogulina na 
sjednici održanoj dana _____ srpnja 2011. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu  

Centar za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije d.o.o. 
 

Članak 1. 
 Grad Ogulin, Ulica Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin, OIB: 58264108511, preuzima 
nominalni poslovni udjel u trgovačkom društvu Centar za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije 
d.o.o. uz naknadu u novcu i to u iznosu =31.900,00 kuna (slovima: tridesetjednatisućadevetstokuna). 
 

Članak 2. 
 Ovlašćuje se Gradonačelnik na potpisivanje Ugovora o pristupanju Grada Ogulina Centru za 
gospodarenjem otpadom Karlovačke županije d.o.o. 
 

Članak 3. 
 Grad Ogulin će izvršiti uplatu preuzetog udjela u iznosu od =31.900,00 kuna u roku od 8 (osam) 
dana od dana potpisa Ugovora o pristupanju na račun Centra za gospodarenjem otpadom Karlovačke 
županije d.o.o., broj rn: 2400008-1110008848 uz naznaku: uplata iznosa nominalnog poslovnog udjela 
Grada Ogulina. 
 

Članak 4. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pristupanju Grada Ogulina 
Društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije, br. 24/10). 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 
 
 

PREDSJEDNIK 
 
 

____________________ 
Milan Sabljak, dipl. ing. 

 



 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
uz Odluku o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Centar za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije d.o.o. 
 
 
 
 
 Gradsko vijeća Grada Ogulina je na sjednici održanoj 11. lipnja 2010. godine donijelo Odluku o 
pristupanju Grada Ogulina društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije. 
 
 Spomenutom Odlukom utvrñeno je da Grad Ogulin pristupa društvu kao osnivač te je odreñen 
iznos temeljnog uloga. Odlukom je dana ovlast gradonačelniku da u ime Grada Ogulina potpiše 
društveni ugovor o osnivanju društva. 
 
 Kako iz objektivnih razloga do danas nije došlo do potpisivanja društvenog ugovora a u 
meñuvremenu je izmijenjen Zakon o trgovačkim društvima to je potrebno donijeti novu Odluku prema 
kojoj se odreñuje odnosno preuzima novi nominalni iznos poslovnog udjela izražen u novcu te se daje 
ovlast gradonačelniku da sa Karlovačkom županijom potpiše Ugovor o pristupanju Grada Ogulina 
trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 
 
 Sukladno svemu navedenom, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje predmetne Odluke. 
 
 
 U Ogulinu, 14. srpnja 2011. 
 

Upravni odjel za stambeno komunalne poslove, 
prostorno ureñenje, zaštitu okoliša i 

imovinskopravne poslove 
 

Pročelnica 
 
 

_______________________ 
Slavica Zubčić, dipl. ing. arh. 


