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PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
DRUŠTVENOG UGOVORA
O OSNIVANJU MIHOLJAČKOG
PODUZETNIČKOG CENTRA D.O.O.
DONJI MIHOLJAC
Na temelju članka 387. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj
111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.), osnivači: Grad Donji Miholjac,
Općina Magadenovac i Osječko-baranjska županija zaključili su dana 11. rujna 2002. godine
Društveni ugovor o osnivanju Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac.
Temeljni kapital Društva je nepromijenjen i iznosi 70.000,00 kuna (sedamdesettisućakuna).
Temeljni kapital je raspoređen na osnivače i to: Grad Donji Miholjac 40%, Općina Magadenovac
30% i Osječko-baranjska županija 30% temeljnog kapitala.
Uprava Društva 12. svibnja 2011. godine sazvala je Skupštinu Društva kojoj je predložila
tekst Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju Miholjačkog poduzetničkog
centra d.o.o., koji je Skupština Društva prihvatila.
Pri osnivanju Društva mogućnosti za obavljanje djelatnosti bile su ograničene kadrovskim i
tehničkim uvjetima. Kako je u proteklom razdoblju Društvo podizalo razinu znanja i jačalo kadrovske
kapacitete, te počelo obavljati veliki dio stručnih poslova za jedinice lokalne samouprave i
poduzetnike, predloženo je proširenje djelatnosti upisanih u Trgovačkom sudu.
Slijedom navedenog članak 17. se briše, a članak 18. Društvenog ugovora mijenja se, tako da
glasi:
"Djelatnosti Miholjačkog poduzetničkog centra su:
•
poticanje osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata,
•
izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata,
•
davanje informacije o mogućnostima ulaska u poduzetništvo, o poticajnim mjerama koje
poduzetnici mogu koristiti,
•
savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem,
•
stvaranje uvjeta za povezivanje gospodarskih subjekata radi nastupa na tržištu
•
istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
•
tehnička i konzultativna pomoć glede međunarodne i međuregionalne suradnje,
•
organizacija specijaliziranih izložbi i sajmova,
•
drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja gospodarstva utvrđeni mjerama Vlade,
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te interesima poduzetnika,
•
stručna pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u oblikovanju i
ostvarivanju koncepta lokalnog i regionalnog razvoja,
•
izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustavnog poduzetništva,
uključivanje u javna privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja,
•
stručna pomoć jedinicama lokalne uprave u izradi projektnih podloga za dobivanje
nepovratnih sredstava,
•
stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave i ostalim pravnim subjektima u pripremi i
provođenju javne nabave,
•
posredovanje u suradnji s domaćim, međunarodnim i stranim financijskim organizacijama,
•
zastupanje inozemnih tvrtki,
•
umnažanje računalnih zapisa,
•
računalne i srodne djelatnosti,
•
promidžba (reklama i propaganda) i
•
ostale poslovne djelatnosti, d.n.".
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U skladu s proširenjem djelatnosti predložen je i novi naziv tvrtke MIHOLJAČKI
PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o. za poduzetničko i poslovno savjetovanje.
Naime, obavljanjem novih djelatnosti Društvo i formalno postaje lokalna razvojna agencija stoga je
potrebno uskladiti naziv tvrtke s djelatnostima koje ono obavlja, te se mijenja članak 3. tako da glasi:
"Tvrtka društva glasi: MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o. za
poduzetničko i poslovno savjetovanje.
Skraćena tvrtka glasi: MPC Lokalna razvojna agencija d.o.o."
U ostalom dijelu Društveni ugovor ostaje neizmijenjen, te se predlaže Skupštini Osječkobaranjske županije prihvaćanje Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Miholjačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac.
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Temeljem članka 30. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici ______________________ 2011. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Odluke o izmjenama i
dopunama Društvenog ugovora o osnivanju
Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o.
Donji Miholjac

I.
Skupština prihvaća Odluku o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju
Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac, u tekstu koji je utvrdila Skupština
Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac.
II.
Skupština ovlašćuje župana za potpisivanje Odluke o izmjenama i dopuna Društvenog
ugovora u predloženom tekstu.
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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Temeljem članka 454. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj
111/93., 34/99., 52/00. - Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) i članka 6. Društvenog
ugovora o osnivanju Miholjačkog poduzetničkog centra, Skupština Miholjačkog poduzetničkog centra
na sjednici održanoj _______________ 2011. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Društvenog
ugovora o osnivanju Miholjačkog poduzetničkog
centra d.o.o. Donji Miholjac
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava Društveni ugovor o osnivanju Miholjačkog
poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac od 11. rujna 2002. godine.
Članak 2.
U Društvenom ugovoru o osnivanju Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac,
mijenja se članak 3. tako da glasi:
"Tvrtka društva glasi: MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija
d.o.o. za poduzetničko i poslovno savjetovanje
Skraćena tvrtka glasi: MPC Lokalna razvojna agencija d.o.o.
Članak 3.
U Društvenom ugovoru briše se članak 17.
Članak 4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Članak 18. mijenja se i glasi:
"Djelatnosti Miholjačkog poduzetničkog centra su:
poticanje osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata,
izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata,
davanje informacija o mogućnostima ulaska u poduzetništvo, o poticajnim mjerama koje
poduzetnici mogu koristiti,
savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem,
stvaranje uvjeta za povezivanje gospodarskih subjekata radi nastupa na tržištu,
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje
organizacija specijaliziranih izložbi i sajmova,
drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja gospodarstva utvrđeni mjerama Vlade,
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te interesima poduzetnika,
stručna pomoć tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u oblikovanju i
ostvarivanju koncepta lokalnog i regionalnog razvoja,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustavnog poduzetništva,
uključivanje u javna privatna partnerstva, direktna ulaganja i zajednička ulaganja,
stručna pomoć jedinicama lokalne uprave u izradi projektnih podloga za dobivanje
nepovratnih sredstava,
stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave i ostalim pravnim subjektima u pripremi i
provođenju javne nabave,
posredovanje u suradnji s domaćim, međunarodnim i stranim financijskim organizacijama,
zastupanje inozemnih tvrtki,
umnažanje računalnih zapisa,
računalne i srodne djelatnosti,
promidžba (reklama i propaganda),
ostale poslovne djelatnosti, d.n."
Članak 5.

Promjene Društvenog ugovora provest će se sukladno članku 456. Zakona o trgovačkim
društvima te će se ovoj Odluci priložiti potpuni tekst Društvenog ugovora u obliku javnobilježničke
isprave i potvrda javnog bilježnika da neizmijenjene odredbe Društvenog ugovora koji se nalazi kod
registarskog suda zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju tekstu toga ugovora koji se
prilaže.

PREDSJEDNIK:
Stjepan Živković
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Prilog

ODREDBE DRUŠTVENOG UGOVORA O OSNIVANJU
MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA D.O.O.
DONJI MIHOLJAC KOJE SE MIJENJAJU
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 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, davanju informacija o mogućnostima ulaska u poduzetništvo, o
poticajnim mjerama koje poduzetnici mogu koristiti,
davanje savjeta i stručne pomoći subjektima malog gospodarstva za vođenje 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 utvrđeni 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
72
74.13
74.14
74.4
74.8.

Umnažanje računalnih zapisa
Računalne i srodne djelatnosti
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
Promidžba (reklama i propaganda)
Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
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