PRIJEDLOG ODLUKE
o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Odlagalište d.o.o.
Članak 1.
Općina Stara Gradiška stječe poslovni udjel u trgovačkom društvu Odlagalište, društvo
s ograničenom odgovornošću za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada, Nova
Gradiška, Gajeva 56, OIB: 97575612726 (u daljnjem tekstu: Odlagalište d.o.o.) u nominalnom
iznosu od 26.400,00 kuna koji predstavlja 2,00% temeljnog kapitala Odlagalište d.o.o., a čiji je
imatelj Grad Nova Gradiška .
Članak 2.
Općina Stara Gradiška poslovni udjel iz članka 1. ove Odluke stječe bez naknade.
Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Stara Gradiška za poduzimanje svih radnji te za
sklapanje odgovarajućeg ugovora sa Gradom Nova Gradiška u svrhu provedbe ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška.

OBRAZLOŽENJE
Prijedloga Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu
Odlagalište d.o.o.
Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo
je Odluku o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i dodjeli obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 8/13). Odlukom je, između ostalog, obavljanje javne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području općine Stara Gradiška dodijeljeno
trgovačkom društvu Odlagalište, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje
odlagalištem komunalnog otpada, čiji je osnivač i jedini član Grad Nova Gradiška.
Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška, na sjednici održanoj 15. studenog 2018. godine, kao
jedini član trgovačkog društva Odlagalište, donijelo je Odluku o podjeli i prijenosu poslovnih
udjela trgovačkog društva „Odlagalište“. Navedenom Odlukom Grad Nova Gradiška je svoj
poslovni udio nominalne vrijednosti od 1.320.000 kn podijelio na 6 poslovnih udjela i to na 1
poslovni udjel nominalne vrijednosti od 1.188.000 kn i 5 poslovnih udjela nominalne vrijednosti
od 26.400 kn svaki.
Poslovne udjele nominalne vrijednosti 26.400 kn Grad Nova Gradiška Odlukom je prenio na
jedinice lokalne samouprave u kojima trgovačko društvo Odlagalište d.o.o. obavlja uslugu
sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada – Općinu Rešetari, Općinu Cernik, Općinu
Stara Gradiška, Općinu Dragalić i Općinu Nova Kapela.
Ovom Odlukom predlaže se prihvatiti prijenos poslovnog udjela nominalne vrijednosti od
26.400 kn s Grada Nova Gradiška na Općinu Stara Gradiška.
Na temelju predložene Odluke i Odluke Grada Nova Gradiška, Općina Stara Gradiška i Grad
Nova Gradiška sklopit će Ugovor o prijenosu i preuzimanju poslovnog udjela u Odlagalište
d.o.o. (dalje u tekstu: Ugovor). Ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta. Na
temelju sklopljenog Ugovora, provest će se prijenos udjela u Knjizi poslovnih udjela te provesti
odgovarajući postupak na Registru Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.

