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Predmet: - Informacija o povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva    

uplatom uloga za novi poslovni udjel  
- Davanje prethodne suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora 

        Poštovani, 

 dana 28.06.2016. godine Općina Matulji uputila je pismo namjere Skupštini KD Autotrolej 
d.o.o. (n/r predsjednik Skupštine mr. sc. Vojko Obersnel), kojim iskazuje interes o sudjelovanju 
u vlasničkoj strukturi KD Autotrolej d.o.o. uplatom novog uloga, sukladno Zakonu o trgovačkim 
društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 
111/12, 68/13, 110/15).  

Općina Matulji je za 2016. godinu u Proračunu osigurala sredstva u iznosu od 
100.000,00 kn za uplatu temeljnog uloga u komunalno društvo Autotrolej d.o.o. temeljem kojeg 
će steći odgovarajući dio poslovnih udjela sukladno ulozima pojedinih članova u temeljnom 
kapitalu društva i sporazumu o raspodjeli poslovnih udjela u društvu.  

Državni ured za reviziju u postupku nadzora poslovanja u Općini Matulji, u svojim 
nalazima ističe da Općina Matulji bez  obzira što nema udjela u vlasništvu komunalnog društva 
Autotrolej d.o.o., prenosi novčana sredstva na komunalno društvo. Državna revizija naložila je 
Općini da se za prenesena sredstva u korist komunalnog društva urede imovinsko pravni 
odnosi. 

Slijedom iznesenog, na Sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji održanoj 19.07.2016. 
godine donesena je odluka o pristupanju Općine Matulji vlasničkoj strukturi KD Autotrolej d.o.o. 

Vezano uz zahtjev Općine Matulji za sudjelovanjem u vlasničkoj strukturi KD Autotrolej 
d.o.o., predlažemo izmjenu Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o.. 

Sukladno čl 31 Društvenog ugovora moli se Nadzorni odbor za prihvaćanje informacije o 
povećanju temeljnog kapitala pristupanjem novog člana društva uplatom uloga za novi poslovni 
udjel te davanje prethodne suglasnosti na izmjenu Društvenog ugovora. 

 
        S poštovanjem,    

 
                    

Prilog: 
- Pismo namjere (pristup vlasničkoj strukturi KD Autotrolej d.o.o. Rijeka); 

- Obrazloženje uz prijedlog Odluke o pristupanju Općine Matulji u KD Autotrolej d.o.o. Rijeka; 
- Prijedlog modela suvlasništva za Općinu Matulji. 
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