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Na temelju članka 17. stavka 1.
točke
3. Statuta Općine Pisarovina¸
("Glasnik Zagrebačke županije", broj
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) a u svezi s
člankom 550. r. Zakona 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), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina, kao član društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. i
Vode Pisarovina d.o.o. na 9. sjednici
održanoj dana 07.04. 2014. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Ugovor o
podjeli s preuzimanjem
trgovačkog društva Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o.
i odobrenju Ugovora o podjeli
Članak 1.
Daje se suglasnost na Ugovor o
podjeli s preuzimanjem koji su dana
05.ožujka 2013. godine u uredu javnog
bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu,
Palmotićeva 43A sklopili:
1. Trgovačko društvo Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o. Pisarovina, Trg Stjepana
Radića, 13, upisano u registru trgovačkog
suda u Zagrebu pod brojem MBS:
080570510,OIB:
92007750348,
koje
zastupa
direktorica Snježana
Balić
(Društvo koje se dijeli)
2.Trgovačko društvo VODE PISAROVINA
d.o.o., Pisarovina, Trg Stjepana Radića
13, upisano u Registru Trgovačkog suda u
Zagrebu pod brojem MBS: 080882700,
OIB: 75999696999, koje zastupa direktor
Mario Strižak (Društvo preuzimatelj),
Kojim se prenosi više dijelova imovine
društva Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o. koje se dijeli i koje ne prestaje, na
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društvo koje već postoji Vode Pisarovina
d.o.o. (odvajanje s preuzimanjem).
Ugovor o podjeli s preuzimanjem je
sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
na Glavnoj skupštini koja će se održati
dana 09. travnja 2014. godine u uredu
javnog bilježnika Vladimira Marčinka u
Zagrebu, Palmotićeva 43A, u ime i za
račun ovog
Općinskog vijeća prihvati
Ugovor o podjeli s preuzimanjem iz članka
1. ove Odluke o davanju Suglasnosti i
donese Odluku o podjeli društva i
odobrenju Ugovora o podjeli.
Članak 3.
Ova Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/14/01/09
URBROJ: 238/21-01-14-3
Pisarovina, 07. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1. točke
3. Statuta Općine Pisarovina¸ ("Glasnik
Zagrebačke županije", broj 11/07, 21/09,
1/13 i 10/13) i članka 550.d. Zakona 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),
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, kao
jedini član i imatelj udjela u društvu
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. na 9.
sjednici održanoj 07.travnja 2014. godine
donosi

Na temelju članka 17. stavka 1.
točke
3. Statuta Općine Pisarovina¸
("Glasnik Zagrebačke županije", broj
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) i članka 550.f.
Zakona 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), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina, kao jedini član i imatelj udjela
u društvu Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o. na 9. sjednici održanoj 07. travnja
2014. godine donosi

ODLUKU
o odricanju od izvješća uprave o podjeli

ODLUKU
o odricanju od izvješća nadzornog
odbora o podjeli

Članak 1.
Općina Pisarovina kao jedini član i
imatelj udjela u Trgovačkom društvu
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o., Trg
Stjepana Radića, 13, upisanog u registar
trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem
MBS: 080570510,OIB: 92007750348Društva koje se dijeli, jednoglasno se
odriče Izvješća uprave društva o podjeli.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
pred
javnim bilježnikom
Vladimirom
Marčinko u njegovu uredu u Zagrebu,
Palmotićeva 43A, u ime i za račun Općine
Pisarovina dade izričitu Izjavu o odricanju
u obliku javnobilježničke isprave.
Članak 3.
Ova Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05-14-01/09
URBROJ: 238/21-01-14-4
Pisarovina, 07. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković v.r.

Članak 1.
Općina Pisarovina kao jedini član i
imatelj udjela u Trgovačkom društvu
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o., Trg
Stjepana Radića, 13, upisanog u registar
trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem
MBS: 080570510,OIB: 92007750348Društva koje se dijeli, jednoglasno se
odriče Izvješća
nadzornog odbora o
podjeli.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
pred
javnim bilježnikom
Vladimirom
Marčinko u njegovu uredu u Zagrebu,
Palmotićeva 43A, u ime i za račun Općine
Pisarovina dade izričitu Izjavu o odricanju
u obliku javnobilježničke isprave.
Članak 3.
Ova Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/14-01/09
URBROJ: 238/21-01-14-5
Pisarovina, 07. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
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OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković v.r.
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Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagreb,
Amruševa 2/II, od dana 17. veljače 2014.
godine.
Revizorsko izvješće sastavni je dio
ove Odluke.
Članak 2.

Na temelju članka 17. stavka 1.
točke
3. Statuta Općine Pisarovina¸
("Glasnik Zagrebačke županije", broj
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) a u svezi s
člankom 550. e Zakona 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), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina, kao jedini član
društva Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o. i Vode Pisarovina d.o.o. na 9.
sjednici održanoj 07. travanja 2014.
godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Izvješće
revizora podjele
Članak 1.
Općina Pisarovina kao jedini član i
imatelj udjela u Trgovačkom društvu
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.,
Pisarovina, Trg Stjepana Radića, 13, u
svezi s prijenosom više dijelova imovine
navedenog Trgovačkog društva, kao
društva koje se dijeli i ne prestaje na
društvo
Vode
Pisarovina
d.o.o.,
Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13,
upisano u Registru Trgovačkog suda u
Zagrebu pod brojem MBS: 080882700,
OIB: 75999696999,
kao društvo
preuzimatelj, koje već postoji (odvajanje s
preuzimanjem) prihvaća Izvješće revizora
o provjeri podjele s preuzimanjem.
Reviziju podjele s preuzimanjem
obavio je HODICON d.o.o. revizorska
tvrtka iz Koprivnice, Josipa Vargovića 2,
na temelju Rješenja broj 15. R1-536/2013

Temeljem ove Odluke ovlašćuje se
Općinski načelnik da na Glavnoj skupštini
koja će se održati dana 09. travnja 2014.
godine u uredu javnog bilježnika Vladimira
Marčinka u Zagrebu, Palmotićeva 43A, u
ime i za račun Općine Pisarovina donese
Odluku o prihvaćanju Izvješća revizora
podjele.
Članak 3.
Ova Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja, a objavit u "Službenim
novinama Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/14-01/09
URBROJ: 238/21-01-14-6
Pisarovina, 07. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković v.r.
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Na temelju članka 17. stavka 1.
točke
3. Statuta Općine Pisarovina¸
("Glasnik Zagrebačke županije", broj
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) i članka 550.l
Zakona 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), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina, kao jedini član i imatelj udjela
u društvu Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o. na 9. sjednici održanoj 07. travnja
2014. godine donosi
ODLUKU
o odricanju od pobijanja i ništetnosti
Odluke o podjeli
Članak 1.
Općina Pisarovina kao jedini član i
imatelj udjela u Trgovačkom društvu
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o., Trg
Stjepana Radića, 13, upisanog u registar
trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem
MBS: 080570510,OIB: 92007750348Društva koje se dijeli, jednoglasno se
odriče prava na pobijanje i ništetnosti
Odluke o podjeli s preuzimanjem.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
pred
javnim bilježnikom
Vladimirom
Marčinkom, u njegovu uredu u Zagrebu,
Palmotićeva 43A, u ime i za račun Općine
Pisarovina dade izričitu Izjavu o odricanju
od pobijanja ili pozivanja na ništetnost
Odluke o podjeli s preuzimanjem
Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o.,
Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13.
Članak 3.
Ova Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/14-01/09
URBROJ: 238/21-01-14-7
Pisarovina, 07. travnja 2014.
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković v.r.

Na temelju članka 17. stavka 1.
točke
3. Statuta Općine Pisarovina¸
("Glasnik Zagrebačke županije", broj
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina, kao jedini član i
imatelj udjela u društvu Vode Pisarovina
d.o.o. na 9. sjednici održanoj 07. travnja
2014. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na preuzimanje
dijelova imovine trgovačkog društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.
koje se dijeli
(podjela s preuzimanjem)
Članak 1.
Općina Pisarovina kao jedini član i
imatelj udjela u Trgovačkom društvu
VODE PISAROVINA d.o.o., Trg Stjepana
Radića,
13,
upisanog
u
registar
Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem
MBS:
080882700,OIB:
7599696999,
Društva koje se dijeli, donosi Odluku o
preuzimanju dijelova Trgovačkog društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.
Pisarovina, Trg Stjepana Radića, 13,
upisano u registru trgovačkog suda u
Zagrebu pod brojem MBS: 080570510,
OIB: 92007750348, društva koje se dijeli, i
koje ne prestaje sa radom (podjela s
preuzimanjem) kako je uređeno Ugovorom
o podjeli društva Poduzetnička zona

8. travnja 2014.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

Pisarovina d.o.o. provođenjem odvajanja s
preuzimanjem od 05.ožujka 2014. godine,
koji je sklopljen između trgovačkih društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. i
Vode Pisarovina d.o.o..
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Ovlašćuje se
Općinski načelnik da na Glavnoj skupštini
koja će se održati dana 09. travnja 2014.
godine u uredu javnog bilježnika Vladimira
Marčinka u Zagrebu, Palmoitićeva 43A, u
ime i za račun Općine Pisarovina donese
Odluku o preuzimanju dijelova imovine
trgovačkog društva Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o. koje se dijeli (podjela s
preuzimanjem).
Članak 3.
Ova Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/14-01/09
URBROJ: 238/21-01-14-8
Pisarovina, 07. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković v.r.
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Na temelju članka 7. st. 2. Zakona
o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (“Narodne novine br. 24/11,
61/11, 27/13 i 2/14) i članka 17. st. 3. al. 3.
Statuta Općine Pisarovina („Glasnik
zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09 i
1/13) Općinsko vijeće na svojoj 9. sjednici
održanoj 07. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Pisarovina
za 2014. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se
sredstva za rad političkih stranaka
zastupljenih u općinskom vijeću Općine
Pisarovina (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće) za
2014. godinu, koja se
osiguravaju
u
Proračunu
Općine
Pisarovina za 2014. godinu.

Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako
da svakoj pojedinoj političkoj stranci i
nezavisnim
kandidatima
pripadaju
sredstva razmjerno broju
članova
općinskog vijeća u trenutku konstituiranja
općinskog vijeća.
Za
svakog
izabranog
člana
općinskog vijeća podzastupljenog spola,
pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo
na naknadu razmjerno broju članova
Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00
kuna.
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Za svakog člana općinskog vijeća
podzastupljenog
spola
utvrđuje
se
dodatna naknada u iznosu od 10% iznosa
predviđenog za svakog zastupnika
odnosno 100,00 kuna.
Članak 4.
Općinsko vijeće su u trenutku
konstituiranja činili članovi slijedećih
političkih stranaka i
lista nezavisnih
kandidata:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA
(HDZ)
-8
vijećničkih mjesta -1 žena;
2. SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA HRVATSKE (SDP) I
HRVATSKA
SOCIJALNO
LIBERALNA STRANKA (HSLS)
– 2 vijećnička mjesta;
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA
(HSP) I AKCIJA ZA BOLJU
HRVATSKU (ABH) -1
1 vijećničko mjesto;
4. NEZAVISNI KANDIDATI – 2
vijećnička mjesta.
Članak 5.
Sredstva raspoređena temeljem ove Odluke
doznačuju se na žiro-račun političke stranke,
odnosno na poseban račun
nezavisnih kandidata tromjesečno.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana
od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/14-01/09
URBROJ: 238/21-01-18-9
Pisarovina, 07.travnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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PODUZETNIČKA ZONA
PISAROVINA d.o.o.
TRG STJEPANA RADIĆA 13
OIB: 92007750348
Na temelju članka 7. Odluke o
osnivanju
Trgovačkog
društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. od
dana 20.travnja 2006. godine (KLASA:
363-02/06-20/2; URBROJ: 238/21-04-061) i članka 550.h. Zakona 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.)Skupština
društva na 6. redovitoj Skupštini održanoj
dana 07. travnja 2014. donosi slijedeću:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Ugovor o
podjeli s preuzimanjem
trgovačkog društva Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o.
i odobrenju Ugovora o podjeli
Članak 1.
Daje se suglasnost na Ugovor o
podjeli s preuzimanjem koji su dana
05.ožujka 2013. godine u uredu javnog
bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu,
Palmotićeva 43A sklopili:
1. Trgovačko društvo Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o. Pisarovina, Trg Stjepana
Radića, 13, upisano u registru trgovačkog
suda u Zagrebu pod brojem MBS:
080570510,OIB:
92007750348,
koje
zastupa
direktorica Snježana
Balić
(Društvo koje se dijeli)
2.Trgovačko društvo VODE PISAROVINA
d.o.o., Pisarovina, Trg Stjepana Radića
13, upisano u Registru Trgovačkog suda u
Zagrebu pod brojem MBS: 080882700,
OIB: 75999696999, koje zastupa direktor
Mario Strižak (Društvo preuzimatelj),
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kojim se prenosi više dijelova imovine
društva Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o. koje se dijeli i koje ne prestaje, na
društvo koje već postoji Vode Pisarovina
d.o.o. (odvajanje s preuzimanjem).
Ugovor o podjeli s preuzimanjem je
sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
na Glavnoj skupštini koja će se održati
dana 09. travnja 2014. godine u uredu
javnog bilježnika Vladimira Marčinka u
Zagrebu, Palmotićeva 43A, u ime i za
račun ove Skupštine društva temeljem
ove Odluke o davanju Suglasnosti, pred
javnim bilježnikom donese Odluku o
podjeli društva i odobrenju Ugovora o
podjeli.
Članak 3.
Ovaj Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenim novinama Općine Pisarovina“.
Poslovni broj: 01- 06-2
Pisarovina, 07. travnja 2014.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Predsjednik
Tomo Smolković, v.r.
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Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o.
Trg Stjepana Radića 13
OIB: 92007750348
Na temelju članka 7. Odluke o
osnivanju
Trgovačkog
društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. od
dana 20.travnja 2006. godine (KLASA:
363-02/06-20/2; URBROJ: 238/21-04-061) u svezi s člankom 550.e. Zakona 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.)
Skupština društva na 6. redovitoj Skupštini
održanoj dana 07. travnja 2014. donosi
slijedeću:
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Članak 3.
Ovaj Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
"Službenim novinama Općine Pisarovina“.
Poslovni broj: 01- 06-3
Pisarovina, 07. travnja 2014.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Predsjednik
Tomo Smolković, v.r.

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća revizora podjele
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće revizora podjele.
Reviziju podjele s preuzimanjem
obavio je HODICON d.o.o. revizorska
tvrtka iz Koprivnice, Josipa Vargovića 2 na
temelju Rješenja broj 15. R1-536/2013
Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagreb,
Amruševa 2/II, od dana 17. veljače 2014.
godine.
Revizorsko izvješće sastavni je dio
ove Odluke.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Ovlašćuje se
Općinski načelnik da na Glavnoj skupštini
koja će se održati dana 09. travnja 2014.
godine u uredu javnog bilježnika Vladimira
Marčinka u Zagrebu, Palmotićeva 43A, u
ime i za račun Poduzetničke zone
Pisarovina d.o.o. donese Odluku o
prihvaćanju Izvješća revizora podjele.

PODUZETNIČKA ZONA
PISAROVINA d.o.o.
TRG STJEPANA RADIĆA 13
OIB: 92007750348
Na temelju članka 7. Odluke o
osnivanju
trgovačkog
društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. od
dana 20.04.2006. godine, članka 441.
Zakona o trgovačkim društvima („Narodne
novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,
152/11, 111/12, 68/13) Skupština društva
na svojoj 6. sjednici održanoj dana
07.travnja 2014. godine donosi
ODLUKU O IZMJENI IZJAVE
o osnivanju Poduzetničke zone
Pisarovina d.o.o.
Članak 1.
Donosi se Odluka o izmjeni Izjave
o osnivanju društva od dana 15.01.2007.
na način da se potpuni tekst Izjave o
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osnivanju, koji čini temeljni akt Društva
mijenja stavljajući izvan snage odredbu
koja se odnosi na predmet poslovanja
Društva koji nije u skladu sa Odlukom o
podjeli Društva po modelu odvajanja s
preuzimanjem i Ugovorom o podjeli i
preuzimanju
trgovačkog
društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o., kao
društva koje se dijeli, a koje je isto društvo
sklopilo sa trgovačkim društvom Vode
Pisarovina
d.o.o.
kao
društvom
preuzimateljem.
Ugovorom o podjeli s preuzimanjem
sklopljenom između društva Poduzetnička
zona Pisarovina d.o.o. i društva Vode
Pisarovina d.o.o dana 05. ožujka 2014. u
obliku javnobilježničke isprave, utvrđen je
način na koji se na Društvo Vode
Pisarovina d.o.o. prenose dijelovi imovine,
obveze i pravni odnosi trovačkog društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.
vezani za obavljanje djelatnosti javne
vodoopskrbe i odvodnje, sve kako bi se
ispunile zakonske odredbe Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama
(„Narodne novine“ broj 56/13) radi
usklađivanja pravnog statusa i predmeta
poslovanja javnog isporučitelja
vodnih
usluga javne vodoopskrbe i javne
odvodnje.
Članak 2.
Mijenja se članak 6. (šesti) Izjave o
osnivanju
društva
od
dana
15.01.2007.godine (potpuni tekst) na način
da se iz postojećih djelatnosti društva
brišu djelatnosti:
*opskrba pitkom vodom------------------*odvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda-------------------------------------------------Članak 3.
Daje se ovlaštenje Načelniku
Općine Pisarovina
da u skladu sa
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Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavom
o osnivanju u svojstvu Skupštine društva
donese Odluku o Izmjeni izjave o
osnivanju
društva
s
ograničenom
odgovornošću
Poduzetnička
zona
Pisarovina d.o.o. i donese Pročišćeni tekst
Izjave u obliku javnobilježničkog akta kod
Javnog bilježnika.
Članak 4.
Sve ostale odredbe Izjave o
osnivanju Poduzetničke zone Pisarovina
d.o.o. od 15.01.2007. godine – potpuni
tekst, ostaju nepromijenjene.
Poslovni broj: 01- 06-4
Pisarovina, 07. travnja 2014.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Predsjednik
Tomo Smolković, v.r.
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VODE PISAROVINA d.o.o.
TRG STJEPANA RADIĆA 13
OIB: 75999696999
Na temelju članka 8. Odluke o
osnivanju Trgovačkog društva Vode
Pisarovina d.o.o. („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 10/13) i članka
550.h. Zakona 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.) Skupština društva na 2.
redovitoj Skupštini održanoj dana 07.
travnja 2014. donosi slijedeću:
ODLUKU
o prihvaćanju i odobrenju Ugovora o
podjeli s preuzimanjem
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Zagrebu, Palmotićeva 43A, u ime i za
račun ove Skupštine društva temeljem
ove Odluke o prihvaćanju i odobrenju,
pred javnim bilježnikom donese Odluku o
podjeli društva i odobrenju Ugovora o
podjeli.
Članak 3.
Ova Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja a objaviti će se u
"Službenim novinama Općine Pisarovina“.
Poslovni broj: 01- 02-2
Pisarovina, 07. travnja 2014.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Predsjednik
Tomo Smolković, v.r.

Članak 1.
Prihvaća se Ugovor o podjeli s
preuzimanjem koji su dana 05.ožujka
2013. godine u uredu javnog bilježnika
Vladimira
Marčinka
u
Zagrebu,
Palmotićeva 43A sklopili:
1. Trgovačko društvo Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o. Pisarovina, Trg Stjepana
Radića, 13, upisano u registru trgovačkog
suda u Zagrebu pod brojem MBS:
080570510,OIB:
92007750348,
koje
zastupa direktorica Snježana Balić (
Društvo koje se dijeli)
2.Trgovačko društvo VODE PISAROVINA
d.o.o., Pisarovina, Trg Stjepana Radića
13, upisano u Registru Trgovačkog suda u
Zagrebu pod brojem MBS: 080882700,
OIB: 75999696999, koje zastupa direktor
Mario Strižak (Društvo preuzimatelj),
kojim se prenosi više dijelova imovine
društva Poduzetnička zona Pisarovina
d.o.o. koje se dijeli i koje ne prestaje, na
društvo koje već postoji Vode Pisarovina
d.o.o. (odvajanje s preuzimanjem).
Ugovor o podjeli s preuzimanjem je
sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da
na Glavnoj skupštini koja će se održati
dana 09. travnja 2014. godine u uredu
javnog bilježnika Vladimira Marčinka u

VODE PISAROVINA d.o.o.
TRG STJEPANA RADIĆA 13
OIB: 75999696999
Na temelju članka 8. Odluke o
osnivanju Trgovačkog društva Vode
Pisarovina d.o.o. („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 10/13) i članka
550.e. Zakona 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.) Skupština društva na 2.
redovitoj Skupštini održanoj dana 07.
travnja 2014. donosi slijedeću:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća revizora podjele
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće revizora podjele.
Reviziju podjele s preuzimanjem
obavio je HODICON d.o.o. revizorska
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tvrtka iz Koprivnice, Josipa Vargovića 2 na
temelju Rješenja broj 15. R1-536/2013
Trgovačkog suda u Zagrebu, Zagreb,
Amruševa 2/II, od dana 17. veljače 2014.
godine.
Revizorsko izvješće sastavni je dio
ove Odluke.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke Ovlašćuje se
Općinski načelnik da na Glavnoj skupštini
koja će se održati dana 09. travnja 2014.
godine u uredu javnog bilježnika Vladimira
Marčinka u Zagrebu, Palmoitićeva 43A, u
ime i za račun Voda Pisarovina d.o.o.
donese Odluku o prihvaćanju Izvješća
revizora podjele.
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VODE PISAROVINA d.o.o.
TRG STJEPANA RADIĆA 13
OIB: 75999696999
Na temelju članka 8. Odluke o
osnivanju Trgovačkog društva Vode
Pisarovina d.o.o. („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 10/13), Skupština
društva na 2. redovitoj Skupštini održanoj
dana 07. travnja 2014. donosi slijedeću:
ODLUKU
o preuzimanju dijelova imovine
trgovačkog društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.
koje se dijeli
(podjela s preuzimanjem)

Članak 3.

Članak 1.

Ova Odluka
stupa na
snagu
danom donošenja a objavit u "Službenim
novinama Općine Pisarovina“.

Donosi se odluka o preuzimanju
dijelova imovine trgovačkog društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.
Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13,
upisano u registru Trgovačkog suda u
Zagrebu pod brojem 080570510, OIB:
92007750348, društva koje se dijeli, i
koje ne prestaje sa radom (podjela s
preuzimanjem) kako je uređeno
Ugovorom
o
podjeli
društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.
provođenjem
odvajanja
s
preuzimanjem od 05.ožujka 2014.
Godine , koji je sklopljen između
trgovačkih društva Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o. i Vode Pisarovina
d.o.o..

Poslovni broj: 01- 02-3
Pisarovina, 07. travnja 2014.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Predsjednik
Tomo Smolković, v.r.

Članak 2.
Temeljem ove Odluke Ovlašćuje
se Općinski načelnik da na Glavnoj
skupštini koja će se održati dana 09.
travnja 2014. godine u uredu javnog
bilježnika Vladimira Marčinka u
Zagrebu, Palmotićeva 43A, u ime i za
račun Voda Pisarovina d.o.o. donese
Odluku o preuzimanju dijelova imovine
trgovačkog društva Poduzetnička zona
Pisarovina d.o.o. koje se dijeli (podjela
s preuzimanjem).
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja a objavit u
"Službenim
novinama
Općine
Pisarovina“.
Poslovni broj: 01- 02-4
Pisarovina, 07. travnja 2014
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Predsjednik
Tomo Smolković, v.r.

predlaže Zavod za
Zagrebačke županije.
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javno

zdravstvo

Članak 3.
Prijedlog Programa mjera zaštite
pučanstva
od
zaraznih
bolesti
–
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za
područje Općine Pisarovina, Zavod za
javno zdravstvo Zagrebačke županije
dostavlja na usvajanje načelniku Općine
Pisarovina.
Članak 4.

Na temelju članka 4., stavka 1. i
članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti („Narodne novine“ br.
79/07, 113/08 i 43/09) i članka 40. Statuta
Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke
županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13),
načelnik Općine Pisarovina je dana 04.
ožujka 2014. godine donio sljedeću

Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD
mjera vrši se provođenjem postupka
prikupljanja ponuda ili javnim natječajem
sukladno
Odluci
o
komunalnim
djelatnostima
na
području
Općine
Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 2/13).

ODLUKU
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj
dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji
kao posebnim mjerama zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti za period
od 2014. – 2017. godine na području
Općine Pisarovina

Članak 5.
Stručni nadzor nad provođenjem
DDD mjera vrši Zavod za javno zdravstvo
Zagrebačke županije.
Inspekcijski
nadzor
obavlja
nadležna sanitarna inspekcija.

Članak 1.

Članak 6.

Ovom
se
Odlukom
uređuje
provođenje
preventivne
i
obvezno
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao
mjere zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti na području Općine Pisarovina za
period od 2014. – 2017. godine.

Sredstva za provedbu preventivnih
i obveznih preventivnih mjera DDD kao
posebnih mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti osiguravaju se u
Proračunu Općine Pisarovina za:
a) objekti i poslovne zgrade u vlasništvu
Općine te pripadajuća zemljišta, pod
uvjetom da nisu dani u najam
b) javne prometne površine, javne zelene
površine i parkove, nasipe vodotoka
c)
objekte komunalne infrastrukture,
objekte javne vodoopskrbe i odvodnje
(bunari, vodospreme, vodocrpilišta)
d) otvorene registrirane vodotoke
e) napuštena domaćinstva
f) neuređena odlagališta otpada.

Članak 2.
DDD mjere primjenjuju se na
cjelokupnom području Općine Pisarovina,
a sukladno prijedlogu Programa mjera
preventivne
i
obvezne
preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području
Općine
Pisarovina
kojeg
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Članak 10.
Članak 7.
Sredstva za provedbu preventivnih
i obveznih preventivnih mjera DDD kao
posebnih mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti osiguravaju vlasnici
odnosno posjednici za:
a) domaćinstva i privatne posjede,
privatne kuće, stambene zgrade,
b) poslovne objekte, poslovne
prostore i ustanove.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:501-05/14-20/1
URBROJ:238/21-04-14-1
Pisarovina, 04. ožujka

2014.

godine
NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.

Članak 8.
Sredstva za stručni nadzor nad
provedbom preventivnih i obveznih
preventivnih DDD mjera iz članka 6.
osigurat će se u Proračunu Općine
Pisarovina za tekuću godinu.
Isplata sredstava za stručni nadzor
izvršit će se po dostavi izvješća o
provedenom stručnom nadzoru, od strane
Zavod za javno zdravstvo na području
Općine, najkasnije do 31. prosinca tekuće
godine.
Članak 9.
Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD
kao posebnih mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti, mora izvršiti povjereni
posao u skladu s važećim propisima,
općim i posebnim uvjetima i pravilima
struke.

_________________________________________________________________________________
Uredništvo: Tomo Kovačić, Snježana Balić i Višnja Koter
Glavni i odgovorni urednik; načelnik, Tomo Kovačić

