U skladu sa člankom 387. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj
111/93., 34/99. i 52/00.), osnivači:
1. GRAD DONJI MIHOLJAC, Vukovarska 1, Donji Miholjac, kojeg zastupa gradonačelnik
Nedeljko Kovačić iz Donjeg Miholjca,
2. OPĆINA MAGADENOVAC, Školska 4, Magadenovac, koju zastupa načelnik Zlatko
Vuković iz Beničanaca,
3. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg A. Starčevića 2, koju zastupa župan
dr.sc. Ladislav Bognar iz Osijeka

zaključili su dana 11. rujna 2002. godine ovaj

DRUŠTVENI UGOVOR
O OSNIVANJU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA D.O.O.
DONJI MIHOLJAC
I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim aktom osniva se MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR kao trgovačko društvo s
ograničenom odgovornošću.

-

Osobito se ureñuje sljedeće:
osnivač društva,
tvrtka i sjedište društva,
osnivački kapital društva,
poslovni udjeli u društvu,
djelatnosti društva,
tijela društva,
prava i obveze koje članovi društva imaju prema društvu te prava i obveze koje društvo ima
prema članovima,
vrijeme i prestanak društva,
završne odredbe.

II.

OSNIVAČI DRUŠTVA

-

Članak 2.
Osnivači društva iz članka 1. ove Odluke jesu:
1.
2.
3.

GRAD DONJI MIHLJAC, Donji Miholjac, Vukovarska 1.
OPĆINA MAGADENOVAC, Magadenovac, Školska 4.
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg A. Starčevića 2.
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III.

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA
Članak 3.

Tvrtka društva glasi: MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR, društvo s ograničenom
odgovornošću za poduzetničko poslovno savjetovanje.
Skraćena tvrtka glasi: MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.

Članak 4.
Sjedište društva je u Donjem Miholjcu, Trg A. Starčevića 1.

Članak 5.
Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.
Pečat društva sadržava tekst tvrtke i sjedište društva, odnosno tekst skraćene tvrtke i sjedište
društva.
Uprava društva propisuje oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata.

Članak 6.
Tvrtka i sjedište društva mogu se mijenjati odlukom osnivača.

IV.

OSNIVAČKI KAPITAL
Članak 7.

Za početak rada društva osnivači osiguravaju temeljni kapital u ukupnom iznosu od 70.000,00
kuna (slovima: sedamdesettisućakuna).
Temeljni kapital osiguravaju osnivači uplatom u novcu.
Osnivači - članovi društva pojedinačno preuzimaju temeljne uloge u sljedećim iznosima:
1.

GRAD DONJI MIHOLJAC
28.000,00 kuna, što iznosi 40% udjela

2.

OPĆINA MAGADENOVAC
21.000,00 kuna, što iznosi 30% udjela

3.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
21.000,00 kuna, što iznosi 30% udjela.
Članak 8.

Temeljni ulozi iz članka 7. ovog Ugovora uplaćeni su u cijelosti u novcu prilikom sklapanja
ovog Ugovora.
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Članak 9.
Osnivači snose troškove osnivanja društva.

I.

POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 10.
Visina poslovnih udjela članova društva jednak je u omjeru kojim temeljni ulog pojedinog
člana društva sudjeluje u temeljnom kapitalu društva kako je ureñeno člankom 7. ovog Društvenog
ugovora.
Član društva može imati više poslovnih udjela.

Članak 11.
Uprava društva je dužna voditi knjigu poslovnih udjela.
Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.

Članak 12.
U odnosu na društvo član društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.
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.

Članak 13.
Poslovni udjeli mogu se prenositi.
Ako član društva stekne nove poslovne udjele, svaki od udjela toga člana zadržava
samostalnost.
Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 14.
Poslovni udjeli mogu se prenositi na drugu osobu izvan društva uz suglasnost društva.
Suglasnost za prijenos udjela daje Skupština društva.

Članak 15.
Dopuštena je podjela poslovnih udjela i prenošenje udjela ili dijelova udjela trećima, ali uz
suglasnost Skupštine.
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Suglasnost se mora dati u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti osobe stjecatelja i iznos
poslovnog udjela koji on preuzima.
Članak 16.
Član društva može istupiti iz društva uz suglasnost ostalih članova.
Član koji istupi iz Društva ima pravo nadoknade vrijednosti poslovnog udjela.

VI.

DJELATNOSTI DRUŠTVA
Članak 17.

-

Djelatnosti Miholjačkog poduzetničkog centra čine poslovi vezani uz:
pružanje stručne i savjetodavne pomoći poduzetnicima,
stručnu pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u oblikovanju i
ostvarivanju koncepta tehnološkog razvoja i inovativnog poduzetništva,
poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva,
promoviranje poduzetništva, davanje informacija o mogućnostima ulaska u poduzetništvo, o
poticajnim mjerama koje poduzetnici mogu koristiti,
davanje savjeta i stručne pomoći subjektima malog gospodarstva za voñenje poslovanja,
pomoć u pripremi poslovnih planova,
stvaranje uvjeta za povezivanje subjekata malog gospodarstva radi nastupa na tržištu,
davanje potpore za organizaciju specijaliziranih izložbi i sajmova,
drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva utvrñeni mjerama
Vlade, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te interesima poduzetnika u
malom gospodarstvu.
Članak 18.

U izvršavanju poslova iz članka 17. Miholjački poduzetnički centar obavljat će sljedeće
djelatnosti:
22.33 Umnažanje računalnih zapisa
72
Računalne i srodne djelatnosti
74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
74.14 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
Članak 19.
Osim djelatnosti iz prethodnog članka, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe
obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz
navedene djelatnosti.

VII. TIJELA DRUŠTVA
Članak 20.

-

Tijela društva jesu:
Skupština društva i
Uprava društva.
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Članak 21.

-

Skupština društva odlučuje osobito o:
financijskim izvješćima društva,
upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
zahtjevu za uplatama i povećanju temeljnog kapitala,
imenovanju i opozivu članova Uprave,
podjeli i povlačenju poslovnih udjela,
mjerama za ispitivanje i nadzor nad voñenjem društva,
donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 22.
Skupština se održava u sjedištu društva.
Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, te uvijek kad to zahtjevaju interesi
društva.
Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika.
Skupštinu saziva predsjednik Skupštine.

Članak 23.
Skupština donosi odluke većinom danih glasova.
Svaki iznos temeljnog uloga od 1.000,00 kuna daje pravo članu društva na jedan glas.

Članak 24.
Odluke donesene na Skupštini ili one donesene pismenim putem moraju se bez odgode unijeti
u posebnu knjigu odluka.

Članak 25.
Uprava društva sastoji se od jednog direktora.
Uprava društva vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.

Članak 26.
Upravu društva postavlja Skupština svojom odlukom.
Uvjete za postavljanje Uprave društva odreñuje Skupština posebnom odlukom.

Članak 27.
Društvo zastupa i predstavlja Uprava.
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Uprava društva odgovara za uredno voñenje poslovnih knjiga.
Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća društva.
Uprava društva ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski
registar, osim:
zaključiti ugovore o izvoñenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabave osnovnih
sredstava čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 20.000 EUR-a (slovima: dvadesettisuća EURa) preračunatih u kune,
za iznose veće od 20.000 EUR-a Uprava je ovlaštena zaključiti ugovore ako prethodno o tome
odluku donese Skupština društva.

Članak 28.

-

Ovlaštenja i nadležnosti Uprave društva jesu:
organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja društva,
zastupa društvo prema trećima, pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i
inozemstvu,
odgovorna je za zakonitost rada društva,
izvršava odluke Skupštine društva,
predlaže poslovnu politiku društva,
u skladu s posebnim propisima, odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih djelatnika,
podnosi izvješća o rezultatima rada društva Skupštini,
obavlja sve druge poslove sukladno važećim propisima.

Članak 29.
Uprava mora voditi poslove društva pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati
poslovnu tajnu društva.

VIII.

MEðUSOBNE OBVEZE
Članak 30.
Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva.
Članovi društva mogu odlučiti da li će im se isplaćivati godišnja dobit.

Ukoliko članovi društva odluče da im se isplati godišnja dobit, ista će se isplaćivati u omjeru
njihovih uplaćenih temeljnih uloga.

Članak 31.
Članovi društva mogu odlučiti da se iskazani gubitak društva prema godišnjem obračunu
pokrije do visine nominalnog iznosa uplaćenog temeljnog uloga.

Članak 32.
Odnos izmeñu društva i članova društva prvenstveno je ureñen odredbama ovog Ugovora.
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Poslovni odnosi izmeñu društva i članova društva temelje se na ugovorenim i povjerenim
pravnim i stručnim poslovima, a što se ureñuje posebnim ugovorima.

IX.

VRIJEME I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 33.
Društvo se osniva na neodreñeno vrijeme.

Članak 34.

-

Razlozi za prestanak društva jesu:
odluka članova,
pripajanje društva drugom društvu i spajanje s drugim društvom,
pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da
se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka,
pravomoćna odluka suda kojom se utvrñuje da je upis društva u Trgovački registar nezakonit,
odluka suda o brisanju iz Trgovačkog registra,
ukidanje društva.

Članak 35.
Odluka članova o prestanku društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave većinom od
najmanje tri četvrtine od danih glasova.

Članak 36.
U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Društvenog ugovora osnivači isti potpisuju.

OSNIVAČI DRUŠTVA

Za Grad Donji Miholjac,
Nedeljko Kovačić, gradonačelnik, v.r.

Za Općinu Magadenovac,
Zlatko Vuković, načelnik, v.r.

Za Osječko-baranjsku županiju,
dr.sc. Ladislav Bognar, župan, v.r.
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