PRIJEDLOG
Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08,
136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Sisačko – moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko
– moslavačke županije“ broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko –
moslavačke županije na ___. sjednici održanoj ____________ 2018. godine, donijela je

ODLUKU
o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije
KODOS d.o.o. Karlovac
Članak 1.
Trgovačko društvo Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS
d.o.o. (u daljnjem tekstu: KODOS d.o.o.) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u
Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu pod poslovnim brojem MBS: 020044432, OIB:
97544121118, sa sjedištem u Karlovcu, Jurja Haulika 14 i temeljnim kapitalom u iznosu od
400.000,00 kuna.
Članak 2.
Donošenjem ove Odluke Sisačko – moslavačka županija pristupa trgovačkom društvu
KODOS d.o.o. u postupku povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva KODOS d.o.o. sa
sadašnjeg iznosa od 400.000,00 kuna na iznos od 510.600,00 kuna i to uplatom uloga u novcu
radi preuzimanja jednog novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 43.600,00 kuna, a
što će činiti 8,54% temeljnog kapitala trgovačkog društva KODOS d.o.o.
Članak 3.
Ovlašćuje se Župan Sisačko – moslavačke županije za potpisivanje Izjave o
preuzimanju novog poslovnog udjela u trgovačkom društvu KODOS d.o.o. u nominalnom
iznosu od 43.600,00 kuna, sa svim pravima i obvezama koje proizlaze na temelju preuzimanja
novog poslovnog udjela.
Članak 4.
Sisačko – moslavačka županija sudjelovat će u sufinanciranju rada trgovačkog društva
KODOS d.o.o. od dana stjecanja članstva u Društvu te u sufinanciranju izgradnje pristupne
ceste Centru za gospodarenje otpadom Babina gora i troškova priključenja Centra na
elektroenergetsku mrežu, razmjerno iznosu svojih poslovnih udjela u temeljnom kapitalu
Društva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Sisačko – moslavačke županije“.
KLASA:
URBROJ:
Sisak,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivanka Roksandić, prof.

OBRAZLOŽENJE
uz Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Centar za
gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Pravni temelj za donošenje Odluke sadržan je u odredbi članka 64. stavak 2. Zakon o
proračunu kojom je između ostalog propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na prijedlog župana odlučuje o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom
društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu ako se time štiti javni interes i odredbi članka
28. točka 13. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“,
broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) kojom je propisano da Županijska skupština odlučuje o stjecanju
dionica odnosno poslovnih udjela u trgovačkom društvu.

II. OCJENA STANJA I PITANJA KOJA SE UREĐUJU
Sukladno članku 23. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i
73/17), gospodarenje otpadom od interesa je za Republiku Hrvatsku, dok su jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave dužne na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih
mjera gospodarenja otpadom, s time da više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.
Odredbom članka 84. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je da djelatnost i
poslove vezane za centar za gospodarenje otpadom obavlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice
područne (regionalne) samouprave i/ili jedinice lokalne samouprave.
Izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015.
godine („Narodne novine“ br. 46/15) od dana 24.04.2015. godine usvojen je regionalni koncept
gospodarenja otpadom s Centrom za gospodarenje otpadom „Babina gora“ za Karlovačku županiju, a
kojem će se pridružiti sjeveroistočni dio Ličko - senjske županije (grad Otočac te općine Brinje,
Plitvička jezera i Vrhovine) i dio Sisačko – moslavačke županije (grad Glina te općine Gvozd i
Topusko).
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
(„Narodne novine“ br. 3/17) te Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 25. svibnja
2017. godine, kao nositelji aktivnosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora
navedene su Karlovačka županija, dio Ličko – senjske županije, te dio Sisačko – moslavačke županije.
U cilju uključivanja Ličko – senjske i Sisačko – moslavačke županije u članstvo trgovačkog
društva KODOS d.o.o., izvršiti će se povećanje temeljnog kapitala Društva sa sadašnjeg iznosa od
400.000,00 kuna za iznos od 110.600,00 kuna, odnosno ukupan iznos temeljnog kapitala će po
preuzimanju udjela biti 510.600,00 kuna, izdavanjem dva nova poslovna udjela, a nove poslove udjele
preuzeti će Ličko – senjska i Sisačko – moslavačka županija. Visina poslovnih udjela pojedinih
članova Društva u odnosu na visinu ukupnog temeljnog kapitala trgovačkog društva KODOS d.o.o.
određena je razmjerno »Podacima o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po
jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu«, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatske
agencije za okoliš i prirodu.
U provođenju postupka povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva KODOS d.o.o.,
župani županija koje postaju novi članovi Društva, kao osobe ovlaštene za njihovo zastupanje,
potpisati će pred javnim bilježnikom Izjave o preuzimanju poslovnog udjela.

Nakon preuzimanja poslovnih udjela Društva i uplate u povećani kapital Društva,
registarskom sudu će se podnijet prijava za upis povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
Preuzimanjem poslovnih udjela u trgovačkom društvu Kodos d.o.o., ostvarit će se uvjeti za
uspostavu sustava gospodarenja otpadom sukladno Zakonu i donesenim planovima.
III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE
Za provedbu Odluke osigurana su financijska sredstva u proračunu Sisačko-moslavačke
županije za 2018. godinu na poziciji R2644.

IV. TEKST ODLUKE
U prilogu.

