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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o pripajanju trgovačkog društva DUKOM d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 
trgovačkom društvu „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“

2. Odluka o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela trgovačkog društva „Vodoopskrba i 
odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“

KAZALO

Službeni glasnik
Općine Rugvica

God. XXIII 7. lipnja 2016. Broj: 6

DUGOSELSKA kronika
GLASILO GRADA DUGOG SELA, OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA
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Na temelju članka 35. 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 i 137/15), članka 30. Statuta Općine Rugvica ("Službeni 
glasnik Općine Rugvica'' broj: 2/13 i 6/13), članka 23. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Rugvica ("Službeni glasnik Općine Rugvica“ 
broj: 2/10, 3/13 i 6/13 ) Općinsko vijeće Općine Rugvica na 11. sjednici 
održanoj dana 06. lipnja 2016. godine donijelo je

O D L U K U  
o pripajanju trgovačkog društva DUKOM d.o.o. 

za vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu 
„Vodoopskrba i odvodnja

 Zagrebačke županije d.o.o.“

Članak 1.
Odlukom o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva 

„Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“, (u daljnjem 
tekstu: Društvo), Klasa: 021-04/16-01/06, Urbroj: 238/1-01-16-45 
od 25. svibnja 2016. godine, Zagrebačka županija kao jedini član 
Društva s poslovnim udjelom nominalne vrijednosti od 1.000.000,00 
(jedanmilijun kuna), radi provođenja projekta „Regionalni vodoopskrbni 
sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i njegove aplikacije 
na fondove Europske unije, podijelila je svoj poslovni udio na 14 
poslovnih udjela i prenijela ih na jedinice lokalne samouprave na 
području obuhvata navedenog projekta.

Članak 2.
Odlukom iz članka 1. ove Odluke Općini Rugvica prenesen je 

poslovni udio u Društvu u nominalnom iznosu od 74.600,00 kn 
odnosno 7,46 % temeljnog kapitala Društva.

Odlukom Općinskog vijeća Općine Rugvica KLASA: 023-01/16-
01/526, URBROJ: 238/26-16-1 od 06.lipnja 2016.godine Općina 
Rugvica preuzela je prenijete poslovne udjele iz stavka 1. ovog članka.

 
Članak 3.

Općina Rugvica pripaja Društvu svoj poslovni udio u trgovačkom 
društvu DUKOM d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 73631219121, 
u nominalnom iznosu od 233.700,00 kn, što čini 25 % temeljnog 
kapitala toga trgovačkog društva.

Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Rugvica za poduzimanje svih 

radnji sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Aktu o osnivanju 
trgovačkog društva DUKOM d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju  u 
provedbi ove Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku Općine Rugvica.

KLASA: 023-01/16-01/526                                   Potpredsjednik
URBROJ: 238/26-16-1                                      Općinskog vijeća
Dugo Selo, 06. lipnja 2016.         Cvjetko Štaba

                                                    

Na temelju članka 35. 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 i 137/15), članka 30. Statuta Općine Rugvica ("Službeni 
glasnik Općine Rugvica'' broj: 2/13 i 6/13), članka 23. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Rugvica ("Službeni glasnik Općine Rugvica“ 
broj: 2/10, 3/13 i 6/13 ) Općinsko vijeće Općine Rugvica na 11. sjednici 
održanoj dana 06. lipnja 2016. godine donijelo je

O D L U K U  
o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela 

trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja 
Zagrebačke županije d.o.o.“

Članak 1.
Odlukom o podjeli i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva 

„Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“, (u daljnjem 
tekstu: Društvo), Klasa: 021-04/16-01/06, Urbroj: 238/1-01-16-45 
od 25. svibnja 2016. godine, Zagrebačka županija kao jedini član 
Društva s poslovnim udjelom nominalne vrijednosti od 1.000.000,00 
(jedanmilijun kuna), radi provođenja projekta „Regionalni vodoopskrbni 
sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i njegove aplikacije 
na fondove Europske unije, podijelila je svoj poslovni udio na 14 
poslovnih udjela i prenijela ih na jedinice lokalne samouprave na 
području obuhvata navedenog projekta.

Članak 2.
Odlukom iz članka 1. ove Odluke Općini Rugvica prenesen je 

poslovni udio u Društvu u nominalnom iznosu od 74.600,00 kn 
odnosno 7,46 % temeljnog kapitala Društva.

 
Članak 3.

Općina Rugvica prihvaća preneseni poslovni udio u Društvu 
„Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije“.

Članak 4.
Ovlašćuje se načelnik Općine Rugvica za poduzimanje svih radnji 

sukladno Zakonu o trgovačkim društvima u provedbi ove Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

Službenom glasniku  Općine Rugvica.

KLASA: 023-01/16-01/526     
   Potpredsjednik

URBROJ: 238/26-16-1 Općinskog vijeća
Dugo Selo, 06. lipnja 2016.    Cvjetko Štaba

I.1. I.2.
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