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OPĆINE KLIS
KLIS, 6. veljače 2015. godine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Klis
(“Službeni vjesnik Općine Klis”, broj 2/13 i 3/13),
Općinsko vijeće Općine Klis na 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju tvrtke KOMUNALNO KLIS d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se tvrtka KOMUNALNO
KLIS d.o.o. kao trgovačko društvo s ograničenom
odgovornošću u kojem Općina Klis kao osnivač
ima 100% udio u temeljnom kapitalu.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Klis da
utvrdi sadržaj Izjave o osnivanju društva sukladno
Zakonu o trgovačkim društvima, s tim da trgovačko
društvo ima sljedeća obilježja:
1. Vrsta trgovačkog društva: Društvo s ograničenom odgovornošću d.o.o.;
2. Sjedište društva: Iza Grada 2, 21231 Klis;
3. Upravljačka tijela društva:
a) Skupština koju čini osnivač – 1 član;
b) Uprava koja se sastoji od 1 člana.
Odluke o imenovanju upravljačkih tijela donosi
Općinski načelnik.
4. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn u
novcu.
Članak 3.
–
–
–
–

–
–

Predmet poslovanja:
djelatnost javne vodoopskrbe
zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i
njihovo kondicioniranje, te
isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga
isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi
obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe
te upravljanje tim građevinama;
detaljna melioracijska odvodnja
djelatnost javne odvodnje

–
–
–
–

BROJ 1

skupljanje otpadnih voda,
njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
pročišćavanje i
izravno ili neizravno ispuštanje u površinske
vode,
– obrada mulja koji nastaje u procesu njihova
pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem
građevina javne odvodnje te upravljanje tim
građevinama;
– javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz
otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama;
– djelatnost navodnjavanja
– zahvaćanje podzemnih i površinskih voda i
– njihova isporuka radi natapanja poljoprivrednog
zemljišta, sportskih terena ili drugoga zemljišta
– posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama
1. vodoistražni radovi i drugi hidrogeološki radovi,
2. poslovi preventivne obrane od poplava te poslovi i mjere redovite i izvanredne obrane od
poplava,
3. upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za
navodnjavanje,
4. sprječavanje širenja i otklanjanje posljedica
izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i
vodnoga dobra,
5. uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, osim vode
za piće sukladno propisima o hrani,
6. uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, osim
vode namijenjene za ljudsku potrošnju prema
posebnim propisima, i
7. ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
– djelatnost uzorkovanja i ispitivanja sastava
otpadnih voda
– eksploatacija pijeska i šljunka iz obnovljivih
ležišta
– djelatnosti:
– prijevoz putnika u javnom prometu;
– održavanje čistoće;
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odlaganje komunalnog otpada;
održavanje javnih površina;
održavanje nerazvrstanih cesta;
tržnice na malo;
održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika;
obavljanje dimnjačarskih poslova;
javna rasvjeta;
kupnja i prodaja robe;
obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem
i inozemnom tržištu;
zastupanje inozemnih tvrtki;
promidžba (reklama i propaganda);
savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja;
projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje
građevina;
stručni poslovi prostornog uređenja,
nadzor nad gradnjom;
turističke usluge u nautičkom turizmu;
turističke usluge u ostalim oblicima turističke
ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom,
wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,
lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili
rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom
turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama
kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.;
ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i
opreme za šport i rekreaciju, kao što su: sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani,
ležaljke i sl.;
turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti;
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane;
pripremanje i usluživanje pića i napitaka;
pružanje usluga smještaja;
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu s ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu,
na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering);
posredovanje u prometu nakretnina;
poslovanje nekretninama;
djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u
domaćem i međunarodnom cestovnom prometu;
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prijevoz za vlastite potrebe;
računovodstveni poslovi;
djelatnost iznajmljivanja plovila;
Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu)
savjetovanje i pribavljanje programske opreme
(software);
obrada podataka;
izrada i upravljanje bazama podataka;
održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava;
izrada i održavanje web stranica;
prodaja, servis, iznajmljivanje informatičke i
srodne opreme;
usluge pohrane i čuvanja podataka u digitalnom
obliku;
djelatnosti:
djelatnost organizatora sajmova, izložbi, koncerata, kongresa, festivala i javnih priredbi;
proizvodnja električne energije;
prijenos električne energije;
distribucija električne energije;
opskrba električnom energijom;
organiziranje tržišta električnom energijom;
proizvodnja plina;
isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite
proizvodnje;
dobava plina;
skladištenje prirodnog plina;
transport prirodnog plina;
distribucija plina;
upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin
(UPP);
opskrba plinom.
Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik, da na temelju
ove Odluke potpiše Izjavu o osnivanju društva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Općine Klis”.
Klasa: 021-05/14-01/01
Ur.broj: 2180/03-01/14-1990
Klis, 18. prosinca 2014. godine
Predsjednik
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Didović, v.r.
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IZDAVAČ: Općina Klis – Glavni i odgovorni urednik Milan Kurtović, tajnik Općine Klis – uređuje Jedinstveni
upravni odjel Općine Klis, tel.: 021/240-292, fax.: 021/240-675 – Tisak Kolonel, j.d.o.o. - Omiš – Izlazi po potrebi

