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Na temelju članka 387.  Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br.
121/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), 
članka 33. stavak 1., točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 
68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Općine Tordinci (
srijemske županije“ br.9/21), Općinsko vijeće Općine Tordinci na 7. sjednici održanoj dana 
21.veljače 2022. godine, donijelo je

o osnivanju komunalnog društva s ograničenom odgovornošću
 

Ovom Odlukom Općina Tordinci, kao jedini osnivač, osniva Komunalno društvo Tordinci 
d.o.o. za komunalne djelatnosti. 
Komunalno društvo se osniva na temelju Izjave osnivača o osnivanju društva s ograničenom 
odgovornošću dane kod javnog bilježnika (u daljnjem tekstu: Društvo
 

Predmet poslovanja, temeljni kapital, odnosi osnivača i društva, tvrtka i sjedište
pitanja od značaja za rad Društva uređuju se Izjavom osnivača koja se prilaže ovoj Odluci i 
njen je sastavni dio. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Davor Adžić, dr.med.vet.da u ime osnivača Općine Tordinci 
da Izjavu o osnivanju Društva kod javnog bilježnika te poduzme sve ostale radnje za 
osnivanje društva i upisa u Trgovački sud.
Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se Općinski načelnik da imenuje odgovo
direktora Društva iz članka 1. 

Temeljni kapital osnivača osigurat će se u Proračunu Općine Tordinci.
 

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave u 
srijemske županije“. 
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