
 

  

 

 

 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŢUPANIJA 
      OPĆINA GUNJA 

       N A Ĉ E L N I K       

 

OIB: 80621259595 

KLASA: 406-01/16-01/92 

UR.BROJ: 2212/07-16-01 

Gunja, 15. sijeĉnja 2016. godine 

            

Na temelju ĉlanka 47. Statuta Općine Gunja („Sluţbeni vjesnik“ Općine Gunja, broj 

03/13, 05/13, 10/13 i 03/15 ) u svezi sa Uredbom o registru drţavne imovine („Narodne 

novine“ broj: 55/11) naĉelnik Općine Gunja donosi 

 

O D L U K U  

o osnivanju Registra imovine u vlasništvu Općine Gunja 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom ustrojava se registar imovine u vlasništvu Općine Gunja.  

Ĉlanak 2.  

Registar je popis imovine u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovaĉkim društvima, i 
nekretnina ĉiji je imatelj, odnosno vlasnik Općina Gunja 

Ĉlanak 3. 

Registar se javno objavljuje na sluţbenoj web stranici Općine Gunja . 

Ĉlanak 4. 

Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji ureĊuju upravni 
postupak. 

II. OBLIK I SADRŢAJ REGISTRA 

Ĉlanak 5. 

Registar se vodi u elektroniĉkom obliku. 

 



Ĉlanak 6. 

Registar se sastoji od: 

– popisa vlasniĉkih udjela u trgovaĉkim društvima, i 
– popisa nekretnina. 

III. POPIS VLASNIĈKIH UDJELA U TRGOVAĈKIM DRUŠTVIMA 

Ĉlanak 7. 

Popis vlasniĉkih udjela u trgovaĉkim društvima sastoji se od popisa: 

– dionica, i 
– poslovnih udjela. 
 

Ĉlanak 8. 
 
U popis dionica upisuju se dionice trgovaĉkih društava ĉiji je imatelj Općina Gunja, odnosno 
pravne osobe kojih je osnivaĉ Općina Gunja. 
 
Popis dionica sadrţavat će podatke o dionicama trgovaĉkih društava ĉiji je imatelj Općina 
Gunja, odnosno pravne osobe kojih je osnivaĉ Općina Gunja, a osobito: 
– naziv i sjedište dioniĉkog društva, 
– oznaka vrijednosnog papira, 
– OIB dioniĉkog društva, 
– temeljni kapital dioniĉkog društva, 
– izdana koliĉina dionica, 
– nominalna vrijednost dionice, 
– broj dionica ĉiji je imatelj Općina Gunja, 
– udio dionica, ĉiji je imatelj Općina Gunja, u temeljnom kapitalu dioniĉkog društva, 
– broj dionica ĉiji su imatelji pravne osobe kojih je osnivaĉ Općina Gunja, 
– udio dionica, ĉiji su imatelji pravne osobe kojih je osnivaĉ Općina Gunja, u temeljnom 
kapitalu dioniĉkog društva, 
– podatke o teretima na dionicama, 
– podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te dionice, 
– druge podatke. 
 

Ĉlanak 9. 
 

U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovaĉkih društava ĉiji je vlasnik Općina 
Gunja, odnosno pravne osobe kojih je osnivaĉ Općina Gunja. 
 
Popis poslovnih udjela sadrţavat će podatke o poslovnim udjelima trgovaĉkih društava ĉiji je 
vlasnik Općina Gunja, odnosno pravne osobe kojih je osnivaĉ Općina Gunja, a osobito: 
– naziv i sjedište trgovaĉkog društva, 
– OIB trgovaĉkog društva, 
– temeljni kapital trgovaĉkog društva, 
– broj poslovnih udjela u temeljnom kapitalu trgovaĉkog društva, 
– nominalna vrijednost poslovnih udjela, 
– broj poslovnih udjela ĉiji je vlasnik Općina Gunja, 
– udio poslovnih udjela, ĉiji je vlasnik Općina Gunja, u temeljnom kapitalu trgovaĉkog 
društva, 
– broj poslovnih udjela ĉiji su vlasnici pravne osobe kojih je osnivaĉ Općina Gunja, 



– udio poslovnih udjela, ĉiji su vlasnici pravne osobe kojih je osnivaĉ Općina Gunja, u 
temeljnom kapitalu trgovaĉkog društva, 
– podatke o teretima na poslovnim udjelima, 
– podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te poslovne udjele, i 
– druge podatke. 

IV. POPIS NEKRETNINA 

Ĉlanak 10. 
 
Popis nekretnina sastoji se od popisa: 
– graĊevinskog zemljišta i graĊevina, 
– poljoprivrednog zemljišta, 
– šuma i šumskog zemljišta, 
– javnog vodnog dobra, 
– stambenih objekata, 
– poslovnih prostora, 
– nekretnina koje koriste tijela Općine Gunja, 

 
Ĉlanak 11. 

 
Popis nekretnina sadrţavat će podatke o nekretninama ĉiji je vlasnik, suvlasnik ili zajedniĉki 
vlasnik, odnosno vanknjiţni vlasnik Općina Gunja, odnosno pravne osobe kojih je osnivaĉ 
Općina Gunja, a osobito: 
– broj zemljišnoknjiţne ĉestice nekretnine, 
– broj zemljišnoknjiţnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji, 
– naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjiţna ĉestica nalazi, 
– površinu zemljišnoknjiţne ĉestice, 
– kulturu zemljišnoknjiţne ĉestice, 
– vrstu vlasništva na nekretnini – iskljuĉivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedniĉko vlasništvo ili 
vanknjiţno vlasništvo, udio u vlasništvu u sluĉaju suvlasništva ili zajedniĉkog vlasništva, 
drugi suvlasnici ili zajedniĉki vlasnici u sluĉaju suvlasništva ili zajedniĉkog vlasništva, 
– titulara vlasništva, 
– podatke o teretima na nekretnini, 
– podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu, 
– broj posjedovnog lista, 
– broj katastarske ĉestice iz posjedovnog lista, 
– naziv katastarske općine iz posjedovnog lista, 
– površinu katastarske ĉestice iz posjedovnog lista, 
– nositelja prava i udio, 
– broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku ĉesticu, 
– adresu katastarske ĉestice, 
– prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan, 
– korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine, 
– vrijednost nekretnine, 
– druge podatke. 

Ĉlanak 12. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom vjesniku“ 
Općine Gunja. 
 
                Naĉelnik Općine Gunja 
        Hrvoje Lucić, dipl.ing.šumarstva 


