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Broj 2 21. o`ujka 2016. 
GLASILO IZLAZI 
PO POTREBI 

 
 
 
 
 

13. 
Na temelju članka 27. Zakona o muzejima, članka 

29. Statuta Općine Drenovci, članka 27. Poslovnika 
Općinskog vijeća i članka 11. Odluke o osnivanju Mu-
zeja Cvelferije općinski načelnik Općine Drenovci 1. 
ožujka 2016. godine doino je 

 
 
 

ODLUKU 
 
 
 

Članak 1. 

 
Imenuje se privremenim ravnateljem Muzeja Cvel-

ferije Martina Mišetić iz Vinkovaca, H. V. Hrvatinića 
29, OIB 93330171354, magistra bohemistike i magi-
stra etnologije i kulturne antropologije. 

 
 

Članak 2. 

 
Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za 

početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti pri-
javu za upis u sudski registar. 

Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ob-

javit će se u službenom glasilu Općine Drenovci. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
NAČELNIK 
Klasa: 022-01/16-01/140 
Ur. br: 2212/05-16-01 
Drenovci, 1. ožujka 2016. godine 
 

NAČELNIK 
Jakša Šestić, prof. 

 
 
 
 
 

14. 
Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim dru-

štvima, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi, članka 29. Statuta Općine Dre-
novci i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine 
Drenovci Općinsko vijeće općine Drenovci na 33. sjed-
nici održanoj 18. ožujka 2016. godine donijelo je 



Stranica 22 SLU@BENI VJESNIK Broj 2 

ODLUKU 
o osnivanju trgovačkog društva 
sa ograničenom odgovornošću 

 
 

I. TEMELJNA ODREDBA 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom Općina Drenovci osniva društvo s 

ograničenom odgovornošću kao razvojnu agenciju Op-
ćine Drenovci. 

 
 

II. OSNIVAČ DRUŠTVA 
 

 
Članak 2. 

 
Osnivač i jedini član društva je Općina Drenovci, sa 

sjedištem u Drenovcima, Toljani 1, OIB 97589925435, 
koju zastupa načelnik. 

 
 

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA 
 

 
Članak 3. 

 
Tvrtka društva glasi: Poljoprivredno poduzetnički 

inkubator Drenovci d.o.o. za usluge. 
Skraćena tvrtka društva glasi: Poljoprivredno podu-

zetnički inkubator Drenovci d.o.o. 
 
 

Članak 4. 

 
Sjedište društva je na adresi Drenovci, Vladimira 

Nazora 131. 
Tvrtka i sjedište društva mogu se mijenjati odlukom 

Skupštine Društva. 
 
 

Članak 5. 

 
U svom poslovanju Društvo koristi pečat. 

Sadržaj, oblik i broj pečata te korištenje i poništava-
nje utvrđuje Uprava Društva. 

Društvo može imati i koristiti poseban znak (logo-
tip) kada to odluči Uprava Društva. 

 
 

IV. PREDMET POSLOVANJA 
 

Članak 6. 

 
Predmet poslovanja društva čini obavljanje slijede-

ćih djelatnosti: 
- iznajmljivanje strojeva i opreme, 
- predstavljanje poduzetnika na sajmovima, 
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i 

inozemnom tržištu, 
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekret-

nina, 
- računovodstveni poslovi, 
- povezivanje poduzetnika, 
- pružanje dodatnih sluga poduzetnicima (web design, 

grafičke usluge i dr.), 
- predstavljanje stanara na portalu inkubatora, 
- podrška poduzetnicima početnicima, 
- podrška interesnom udruživanju poduzetnika, 
- pružanje savjetodavne i organizacijske pomoći, 
- poduzetnička i tehnološka edukacija, 
- usluge poslovnog planiranja i razvoja, 
- istraživanje tržišta i promocija, 
- razvoj poslovnih vještina, 
- edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva, 
- kupnja i prodaja robe, 
- usluge pohrane i čuvanja podataka u digitalnom obli-

ku, 
- organiziranje sajmova, izložbi, kongresa, simpozija i 

seminara, 
- promidžba (reklama i propaganda), 
- upravljanje postojećim i novim razvojnim programi-

ma, 
- davanje stručne i druge potpore značajnim poduzet-

ničkim projektima, 
- poduka iz upravljanja i financiranja inovacija i novih 

tehnologija, 
- obavljanje djelatnosti prema vlastitom programu. 

 
Osim opisanih djelatnosti iz prvog stavka ovog 

članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje 
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služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski 
registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno 
obavljaju uz upisanu djelatnost. 

 
 

V. TEMELJNI KAPITAL 
 
 

Članak 7. 

 
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kuna i sastoji se 

od jednog uloga. 
Temeljni kapital predstavlja jedan ulog koji preuzi-

ma osnivač Društva, a koji je jednak jednom poslov-
nom udjelu nominalnog iznosa od 20.000,00 kuna. 

Temeljni kapital osnivač osigurava uplatom u nov-
cu, i bit će uplaćen u cijelosti prije upisa Društva u 
sudski registar. 

Član Društva može imati više poslovnih udjela. 
Jedini poslovni udio u Društvu u trenutku njegovog 

osnivanja pripada osnivaču. 
Članovi društva sukladno propisima i drugim akti-

ma mogu postati jedinice lokalne samouprave s podru-
čja Vukovarsko-srijemske županije, kao i Vukovarsko-
srijemska županija. 

 
 

Članak 8. 

 
Uprava društva je dužna voditi knjigu poslovnih 

udjela na način propisan Zakonom. 
U odnosu na društvo član Društva je samo onaj tko 

je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem članstvu u 
Društvu je obaviješten registarski sud. 

Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen 
upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis, ako 
ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez 
obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen. 

Poslovni udjeli se mogu prenositi. 
Za prijenos poslovnih udjela potreban je ugovor u 

obliku javnobilježničke isprave. 
Dopuštena je podjela poslovnog udjela na temelju 

odluke Skupštine Društva. 
Suglasnost se mora dati u pisanom obliku i u njoj se 

moraju navesti stjecatelji i iznos poslovnog udjela. 
Osnivač daje suglasnost za pristupanje novih člano-

va. 
 

VI. ORGANI DRUŠTVA 
 

Članak 9. 

 

Organi društva su: Uprava i Skupština društva. 
Skupština Društva može donijeti Odluku da se ime-

nuje Nadzorni odbor Društva.  
Ukoliko Društvo bude imalo Nadzorni odbor, odlu-

kom o imenovanju Nadzornog odbora odrediti će se 
broj članova i način rada Nadzornog odbora. 

 

 
Članak 10. 

 
Uprava društva sastoji se od jednog člana, kojeg 

Skupština imenuje odlukom, a može biti fizička osoba 
koja ispunjava uvjete sukladno članku 423. stavku 1. 
Zakona o trgovačkim društvima. 

Član Uprave zastupa i vodi poslove Društva samo-
stalno i pojedinačno. 

Upravu Društva - Direktora imenuje Skupština dru-
štva na vrijeme od četiri (4) godine, računajući od dana 
imenovanja, te s njim sklapa ugovor o međusobnim 
pravima, obvezama i odgovornosti, po donošenju odlu-
ke o imenovanju. 

Uvjete za imenovanje Uprave određuje Skupština 
posebnom Odlukom. 

 
 

Članak 11. 

 
Za direktora društva imenuje se Stjepan Abramović 

iz Račinovaca, B. Radića 41, OIB 75719920568, rođen 
3. rujna 1967. godine. 

Imenovani direktor dužan je dati izjavu kod javnog 
bilježnika kojom izjavljuje da prihvaća imenovanje, da 
za imenovanje ne postoje zapreke utvrđene odredbama 
Zakona, kao i da je upoznat s obvezom prijave podata-
ka koji se upisuju u sudski registar. 

Direktor će započeti s radom danom stupanja na 
snagu ove Odluke, a obavit će sve poslove oko upisa 
Društva u registar Trgovačkog suda u Osijeku, te po-
četka rada Društva, sukladno odredbama zakona i up-
ravljat će Društvom do imenovanja direktora od strane 
Skupštine Društva, i ne duže od jedne godine. 

Skupština Društva može direktoru društva, te dru-
gim osobama ovlaštenim za zastupanje Društva, propi-
sati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne 
upisuju u trgovački registar i ne djeluju prema trećima.  
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Osobe iz prethodnog stavka dužne su se pridržavati 
tako propisanih ograničenja i odgovaraju članu Društva 
za nanijetu štetu kao posljedicu nepridržavanja propi-
sanih im ograničenja. 

 
 

Članak 12. 

 
Nadležnost, obveza i prava Uprave: 

- vodi poslove Društva i zastupa Društvo, 
- provodi poslovnu politiku, predlaže mjere povećanja 

ekonomičnosti i financijskog stanja društva, 
- vodi brigu o zakonitosti rada društva, 
- provodi organizaciju i unutarnje ustrojstvo, 
- vodi brigu o zakonskim rokovima izrade završnog ra-
čuna, periodičnih obračuna i podnosi izvješće Skup-
štini, 

- vodi sve ostale poslove iz djelokruga, predviđenih 
Zakonom o trgovačkim društvima, ostalim pozitivnim 
zakonima i Izjavom o osnivanju društva. 

Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knji-
ga. 

 

 
Članak 13. 

 
Skupština Društva može u svako doba opozvati čla-

na Uprave svojom Odlukom. 
Ako je član Uprave u redovnom radnom odnosu u 

Društvu, odlukom će se utvrditi status daljnjeg radnog 
odnosa, osim ako je opoziv donesen zajedno s odlu-
kom o raskidu radnog odnosa zbog izuzetno teških po-
vreda Izjave o osnivanju društva, Zakona o trgovačkim 
društvima i drugih podzakonskih akata. 

 

 
Članak 14. 

 
Skupštinu Društva čini općinski načelnik. 
Skupština odlučuje o: 

- financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene 
dobiti i pokrivanju gubitka, 

- zahtjevima za uplatu temeljnih uloga, 
- imenovanju i opozivu člana Uprave, 
- izmjenu ili dopunu Izjave o osnivanju Društva, 
- prestanku Društva i imenovanje likvidatora, 
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela, te prijenosu 

poslovnog udjela ili njegovog dijela, 

- davanju i opozivu prokure, 
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslo-

va, 
- imenovanju revizora, 
- imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Dru-

štvo ne može zastupati Uprava, 
- ostalim pitanjima koje odredi osnivač Društva u skla-

du sa Zakonom. 
 
 

Članak 15. 

 
Skupštinu saziva Uprava Društva u skladu s odred-

bama članaka 442. i 443. Zakona o trgovačkim dru-
štvima, a može je sazvati i osnivač. 

Skupština se održava u sjedištu Društva ili drugom 
mjestu koje odredi sazivač. Skupština se mora sazvati 
jednom godišnje, a bez odgađanja onda ako se uoči da 
društvo posluje s gubitkom. 

 
 

Članak 16. 

 
Skupština donosi odluke na način propisan Zako-

nom. 
Odluke donesena na Skupštini moraju se bez odgo-

de unijeti u posebnu knjigu odluka koju vodi Uprava 
društva u sjedištu Društva. 

 
 

Članak 17. 

 
Osnivač društva može dati prokuru. Prokura se daje 

pisanom odlukom Skupštine, a može se dati svakoj pu-
noljetnoj, poslovno sposobnoj osobi. 

Prokurist može obavljati sve poslove predviđene 
odredbama Zakona o trgovačkim društvima, sukladno 
člancima 44. do 54. 

Skupština društva donosi odluku o imenovanju pro-
kurista. 

 
 

VII. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA 

 
Članak 18. 

 
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 
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Društvo prestaje iz razloga koji su utvrđeni Zako-
nom. 

 
 

VIII. TROŠKOVI OSNIVANJA 
 
 

Članak 19. 

 
Sredstva za izvršenje ove Odluke će se osigurati u 

proračunu Općine Drenovci. 
 
 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 20. 

 
U svemu ostalom što nije utvrđeno Izjavom o osni-

vanju primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona 
o trgovačkim društvima, i drugih odgovarajućih Zako-
na. 

 
 

Članak 21. 

 
Sukladno ovoj Odluci, izjavu  o osnivanju Društva 

u obliku javnobilježničkog akta, potpisat će općinski 
načelnik. 

 
 

Članak 22. 

 
Ova odluka stupa na snagu danom objave u službe-

nom glasilu Općine Drenovci. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/184 
Ur. br: 2212/05-16-01 
Drenovci, 18. ožujka 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Drago Klarić, dipl. ing. 
 

15. 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Drenovci i 

članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vije-
će općine Drenovci na 33. sjednici održanoj 18. ožujka 
2016. godine donijelo je 

 
 

ODLUKU 
 
 

Članak 1. 

 
Na katastarskim česticama 3062/1 i 3062/3, u k.o. 

Drenovci, zabranjuje se odlaganje komunalnog otpada 
društvu Drenovci d.o.o. Drenovci, radi saniranja posto-
jeće deponije komunalnog otpada na području Općine 
Drenovci, i to sredstvima Europske unije i Republike 
Hrvatske, sukladno dogovoru s Fondom zaštite okoliše 
i energetske učinkovitosti Republike Hrvatske. 

 
 

Članak 2. 

 
Društvu Drenovci d.o.o. Drenovci dopušta se kori-

štenje iste deponije u prijelaznom razdoblju od tri mje-
seca od dana donošenja ove Odluke, radi iznalaženja 
rješenja oko odlaganja komunalnog otpada s područja 
Općine Drenovci u budućem razdoblju, na drugoj loka-
ciji odnosno deponiji u našem okruženju. 

 
 

Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/183 
Urbroj: 2212/05-16-01 
Drenovci, 18. ožujka 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK 

Drago Klarić, dipl. ing. 
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16. 
Na temelju članka 391. Zakona o o vlasništvu i dru-

gim stvarnim pravima, članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, članka 29. Statuta 
općine Drenovci, članka 27. Poslovnika Općinskog vi-
jeća općine Drenovci i Odluke o raspolaganju nekretni-
nama u vlasništvu Općine Drenovci Općinsko vijeće 
općine Drenovci na 33. sjednici održanoj 18. ožujka 
2016. godine donijelo je 

 
 
 

ODLUKU 
 
 

Članak 1. 

 
Daruju se nekretnine u vlasništvu Općine Drenovci, 

označene kao  k. č. br. 791/3 u k. o. Drenovci, upisana 
u zk. ul. br. 1740, u naravi bunarska kućica, taložnik, 
rezervoar i dvorište, površine 517 m2 i k. č. br. 790/23 
u k.o. Drenovci, upisana u isti z. k. uložak, dvorište u 
selu, površine 181 m2, društvu Drenovci d.o.o. Dre-
novci, sukladno zahtjevu istoga od 11. ožujka 2016. 
godine, broj: 334/16-DM, i članaka 23. i 146. Zakona o 
vodama. 

Prijenos prava vlasništva istih nekretnina utvrđuje 
se bez naknade. 

 
 

Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/181 
Ur. br: 2212/05-16-01 
Drenovci, 18. ožujka 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK 

Drago Klarić, dipl. ing. 
 
 

 

17. 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Drenovci i 

članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vije-
će općine Drenovci na 33. sjednici održanoj 18. ožujka 
2016. godine donijelo je 

 
 

ZAKLJUČKE 
 
 

I. 

 
Predlaže se i traži od Ministarstva znanosti, obrazo-

vanja i sporta, kao i Skupštine županije Vukovarsko - 
srijemske, da se postojeća Ispostava Obrtničke srednje 
škole Županja u Drenovcima ustroji kao samostalna 
srednja škola sa sjedištem u Drenovcima, sa tri razred-
na odjeljenja - smjerovi - kuhar - konobar, poljopriv-
redno usmjerenje, te ekonomist. 

 
 

II. 

 
Općina Drenovci je u prostornom planu osigurala 

lokaciju i riješila imovinsko - pravne odnose za proši-
renje odnosno dogradnju postojeće osnovne škole i 
dvorane, te je izrada projektne dokumentacije u tijeku. 

 
 

III. 

 
Opetovano naglašavamo da postoje opravdani raz-

lozi za ustrojavanje srednje škole na ovim prostorima, 
prvenstveno zbog velike udaljenosti ovoga područja od 
srednjoškolskih centara u Županji u Vinkovcima, te bi 
isto značilo veliku pomoć za srednjoškolske učenike i 
njihove roditelje i omogućivanje lakšeg i dostupnijeg 
obrazovanja i ravnopravnijeg položaja učenika s pod-
ručja Cvelferije (Općina Drenovci, Gunja i Vrbanja), 
zadržavanje dijela mlađeg stanovništva na ovim prosto-
rima, kao i otvaranja novih radnih mjesta i razvoja gos-
podarstva u ovom nerazvijenom području. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/182 
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Urbroj: 2212/05-16-01 
Drenovci, 18. ožujka 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK 

Drago Klarić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 

18. 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Drenovci i 

članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vije-
će općine Drenovci na 33. sjednici održanoj 18. ožujka 
2016. godine donijelo je 

 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

I. 

 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom na području Općine Drenovci u 2016. godini 
društva Drenovci d.o.o. Drenovci od 8. ožujka 2016. 
godine, broj: 331/16-DM. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/187 
Urbroj: 2212/05-16-01 
Drenovci, 18. ožujka 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK 

Drago Klarić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 

19. 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Drenovci i 

članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vije-

će općine Drenovci na 33. sjednici održanoj 18. ožujka 
2016. godine donijelo je 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

I. 

 
Prihvaća se Izvješće o radu Općinske narodne knji-

žnice Drenovci u 2015. godini, kao i financijski izvje-
štaji odnosno izvještaj o prihodima, rashodima, primi-
cima i izdacima za 2015. godinu. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/188 
Urbroj: 2212/05-16-01 
Drenovci, 18. ožujka 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK 

Drago Klarić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 

20. 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Drenovci i 

članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vije-
će općine Drenovci na 33. sjednici održanoj 18. ožujka 
2016. godine donijelo je 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

I. 

 
Prihvaća se prijedlog Javnog natječaja za izbor rav-

natelja Općinske narodne knjižnice Drenovci. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/185 
Urbroj: 2212/05-16-01 
Drenovci, 18. ožujka 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK 

Drago Klarić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 

21. 
Na temelju članka 29. Statuta Općine Drenovci i 

članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vije-
će općine Drenovci na 33. sjednici održanoj 18. ožujka 
2016. godine donijelo je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

I. 

 
Prihvaća se prijedlog Javnog poziva za predlaganje 

kandidata za članova Savjeta mladih Općine Drenovci. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DRENOVCI 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 022-01/16-01/186 
Urbroj: 2212/05-16-01 
Drenovci, 18. ožujka 2016. godine 

 
PREDSJEDNIK 

Drago Klarić, dipl. ing. 
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SLUŽBENI VJESNIK - Službeno glasilo Općine Drenovci 
Izdavač: Općina Drenovci, Drenovci, Toljani 1 

Odgovorni urednik: Stjepan Abramović, Drenovci, Toljani 1 
Tisak: „ZEBRA”, Vinkovci 

 


