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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) Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina na  4. sjednici  održanoj 
30. listopada 2013. godine donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju prethodne suglasnosti na 

način 
organizacijskog restrukturiranja 

Trgovačkog društva 
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. 

Pisarovina 
                                                                 

Članak 1. 

        Pokreće se postupak organizacijskog 
restrukturiranja preustroja Poduzetničke 
zone Pisarovina d.o.o. sa sjedištem u 
Pisarovini, Trg Stjepana Radića 13 (dalje u 
tekstu: Društvo) sukladno  članku 258. 
stavak 4. Zakona o vodama ("Narodne 
novine", broj 153/09, 63/11, 130/11 i 
56/12). 

Članak 2. 

      Postupak restrukturiranja Društva 

izvršit će se u III. faze: 

I. FAZA  
Poduzetnička zona Pisarovina 

d.o.o. osnovat će novo Trgovačko 

društvo VODE PISAROVINA u 

pravnom obliku d.o.o. sa temeljnim 

kapitalom od 20.000,00 kuna čiji će 

predmet poslovanja biti 

vodoopskrba  i odvodnja kao jedine 

djelatnosti. 

U navedenoj fazi Poduzetnička 

zona Pisarovina d.o.o. kao osnivač 

novog Društva istovremeno će 

poduzeti slijedeće radnje: 

- Reviziju poslovanja Trgovačkog 
društva Poduzetnička zona 
Pisarovina d.o.o. za 2012. 
godinu i za period 01.01.2013.-
30.09.2013. godine kao  radnju 
koja prethodi i omogućava 
podjelu imovine, prava, obveza, 

kapitala i radnika  u II. fazi 
restrukturiranja; 

- Opoziv sadašnjeg direktora 
Poduzetničke zone Pisarovina 
d.o.o.; 

- Imenovanje novog direktora 
Poduzetničke zone Pisarovina 
d.o.o: 
   

II. FAZA  
    Podjela s preuzimanjem u kojoj fazi 

će temeljem revizorskog Izvješća i 

početnih bilanci oba društva, uprave 

društva koje se dijeli i društva 

preuzimatelja sklopiti Ugovor o podjeli 

i preuzimanju. Navedeni će Ugovor 

osim financijskih izvješća  sadržavati i 

odredbe o podjeli radnika a biti će 

sklopljen  u obliku Javnobilježničke 

isprave.  

     Obavljena podjela s preuzimanjem  

upisuje u sudski registar. 

III. FAZA 
     Isključenje djelatnosti vode i 

odvodnje iz djelatnosti Poduzetničke 

zone Pisarovina d.o.o. te upis  

promjene u sudski registar.  

Članak 3. 
       Obvezuju se članovi uprave - direktori 
društva koje se dijeli i društva 
preuzimatelja da nakon sastavljanja 
Ugovora o preuzimanju isti bez obzira na 
činjenicu da li je došlo do bitne promjene 
imovine i obveza toga društva, odmah 
nakon sastavljanja isti prezentiraju 
članovima Općinskog vijeća.  
 

Članak 4. 
          Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom objave u "Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 

KLASA: 021-05/13-01/04  
URBROJ: 238/21-02-13-7 
Pisarovina, 30. listopada 2013. godine    
                                                                                          

PREDSJEDNIK                                                                                            
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomo Smolković, v.r. 
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T
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Na temelju članka 17., st.1., t.11. 
Statuta Općine Pisarovina („Glasnik 
Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 
1/13 i 10/13), članaka 3. i . 4, st.1. t.1. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13), a u svezi sa čl. 202. Zakona o 
vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 
63/11, 130/11 i 56/13) i čl. 550.r Zakona o 
trgovačkim društvima („Narodne novine“ 
br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 
107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 
144/12, 68/13) Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina na 4. sjednici održanoj dana 
30. listopada 2013. godine, donosi 

 
 

O D L U K U 
o osnivanju trgovačkog društva  

VODE PISAROVINA 
društvo s ograničenom odgovornošću 

za usluge 
  

Članak 1. 
Ovom Odlukom o osnivanju 

trgovačkog društva VODE PISAROVINA 
društvo s ograničenom odgovornošću za 
usluge (u daljnjem tekstu: Odluka) 
određuju se uvjeti pod kojima Općina 
Pisarovina kao  jedini osnivač pristupa 
osnivanju trgovačkog društva kao društva 
s ograničenom odgovornošću. 

 
  

Članak 2. 
Trgovačko društvo (u daljnjem 

tekstu:Društvo) poslovat će pod tvrtkom: 
VODE PISAROVINA društvo s 

ograničenom odgovornošću za usluge. 
 
Skraćena tvrtka Društva je: 
VODE PISAROVINA d.o.o. 
 

 
Članak 3. 

Sjedište Društva je u Pisarovini, 
Trg Stjepana Radića 13. 

O promjeni sjedišta Društva 
odlučuje Skupština Društva. 

 
Članak 4. 

Predmet poslovanja Društva su 
sljedeće djelatnosti: 

- opskrba pitkom vodom 
- odvodnja i pročišćavanje 

otpadnih voda. 
 

Osim navedenih djelatnosti Društvo može 
obavljati i druge djelatnosti koje služe  
obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, 
ako se one obavljaju u manjem opsegu ili 
se uobičajeno obavljaju uz navedene 
djelatnosti. 
 

Članak 5. 
Temeljni kapital Društva  iznosi  

20.000,00 kuna 
(slovima:dvadesettisućakuna) a sastoji se 
od 1 (jednog) temeljnog uloga u novcu, 
koji Osnivač osigurava u cijelosti, i kojeg 
će uplatiti na privremeni račun Društva 
prije podnošenja prijave za upis 
Trgovačkom sudu u Zagrebu.   

 
 

Članak 6. 
            Društvo se osniva na neodređeno 

vrijeme, a može prestati odlukom 

Skupštine ili iz razloga propisanih 

zakonom.  

 
Članak 7. 

Organi društva su: 
- Skupština društva 
- Uprava društva 
- Nadzorni odbor 

 
Članak 8. 

Skupština Društva je najviši organ 
Društva. 

Skupštinu Društva čine članovi 
Općinskog vijeća Općine Pisarovina. 

Skupština Društva odlučuje o: 
- financijskom izvješću Društva, 

raspodjeli ostvarene dobiti i pokrivanju 
gubitaka, 

- imenovanju i opozivu Uprave, 
- imenovanju i opozivu prokuriste 
- podjeli i povlačenju poslovnih 

udjela, 
- izmjeni Izjave o osnivanju, 
- općim aktima Društva, 
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- prestanku rada Društva, 
- izbor i  opoziv članova Nadzornog 

odbora, 
- o drugim pitanjima određenim 

ZTD-om i ovom Odlukom. 
 

Članak 9. 
            Skupština Društva ima 
predsjednika i  potpredsjednika. 
            Funkcije predsjednika  i  
potpredsjednika Skupštine obavljaju 
predsjednik i  potpredsjednika Općinskog 
vijeća.  
 

Članak 10. 
            Skupštinu saziva uprava društva – 
direktor, pismenim putem. Poziv za 
Skupštinu mora sadržavati: vrijeme i 
mjesto održavanja  i  prijedlog dnevnog 
reda. 
            Odluke na Skupštini donose se 
većinom glasova prisutnih članova, osim u 
slučajevima kada je Zakonom propisana 
većina glasova svih članova Skupštine. 
 
 

Članak 11. 
Uprava Društva sastoji se od 

jednog člana – direktora. 
Odluku o imenovanju direktora 

donosi Skupština Društva. 
Direktor Društva za svoj rad 

odgovara Skupštini i Nadzornom odboru. 
U vođenju poslova Društva, 

direktor je dužan postupati pozornošću 
urednog i savjesnog gospodarstvenika, 
odnosno u skladu s obvezama propisanim 
Zakonom i Odlukama osnivača. 
 
 

Članak 12. 
Direktor zastupa Društvo 

samostalno i pojedinačno, osim: 
- u poslovima kupoprodaje 

nekretnina za što mu je 
potrebna suglasnost 
Nadzornog odbora bez obzira 
na njihovu vrijednost, a za 
nekretnine čija pojedinačna ili 
skupna vrijednost  prelazi 
200.000,00 kuna potrebna je i 
suglasnost Skupštine; 

- kod sklapanja ugovora čija 
vrijednost prelazi iznos od 
100.000,00 kuna – suglasnost 

Nadzornog odbora, a za 
poslove čija vrijednost prelazi 
iznos od 200.000,00 kuna i  
suglasnost Skupštine 

- kod zapošljavanja radnika 
prethodna je suglasnost 
Nadzornog odbora 

 
 

Članak 13. 
Društvo može imati prokuristu. 

Skupština Društva donosi Odluku o 
davanju prokure. Prokurist zastupa 
Društvo samostalno i pojedinačno ali sa 
ograničenjima propisanim za direktora  i 
navedenim u prethodnom članku. 

 
 

Članak 14. 
Društvo ima Nadzorni odbor  koji 

se sastoji od 3 člana. 
Članove Nadzornog odbora izabire 

Skupština Društva. 
Mandat članova Nadzornog odbora 

je 4 godine. Nakon isteka mandata članovi 
Nadzornog odbora mogu biti ponovno 
birani na tu dužnost. 

Članovi Nadzornog odbora između 
sebe biraju predsjednika i zamjenika 
predsjednika Nadzornog odbora. 

Skupština može opozvati člana 
Nadzornog odbora i prije isteka mandata. 
 
 

Članak 15. 
Nadzorni odbor nadzire vođenje 

poslova Društva, a osobito: 
- pregledava i provjerava 

poslovne knjige, dokumentaciju 
Društva, blagajnu Društva, 
vrijednosne papire i druge 
stvari 

- može zatražiti reviziju 
poslovanja, 

- radi zaštite interesa Društva 
može privremeno obustaviti 
izvršenje odluka i radnji člana 
Uprave – direktora i poduzeti 
mjere za redoviti nastavak 
poslova i u roku od 8 dana 
sazvati Skupštinu 

- daje suglasnost na sklapanje 
ugovora o kupoprodaji 
nekretnina bez obzira na 
njihovu vrijednost 
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- daje suglasnost na sklapanje 
ugovora čija vrijednost prelazi 
100.000,00 kuna 

- daje suglasnost Upravi za 
zapošljavanje radnika 

O svom radu Nadzorni odbor 
podnosi Skupštini pisano izvješće svakih 6 
mjeseci. 
 

Članak 16. 
Članovima Skupštine i Nadzornog 

odbora može se za njihov rad u društvu 
isplaćivati naknada. 

 
 

Članak 17. 
Društvo se osniva na neodređeno 

vrijeme, a može prestati odlukom 
Skupštine ili iz razloga propisanih 
zakonom. 
 

 
Članak 18. 

Na sve odnose koji nisu regulirani 
ovom Odlukom, primjenjivati će se 
odredbe Zakona o trgovačkim društvima. 

 
 

Članak 19. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

temeljem ove Odluke pred Javnim 
bilježnikom potpiše Izjavu o osnivanju 
društva Vode Pisarovina d.o.o. u formi 
javnobilježničkog akta i obavi sve potrebne 
pravne radnje u svrhu osnivanja društva. 

 
 

Članak 20. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 
 

KLASA: 021-05/13-01/04 
URBROJ: 238/21-01-13-8 
U Pisarovini, 30. listopada 2013. 

godine 
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomo Smolković, v.r. 

 
 

 

Na  temelju članka 423. st. 2. 
Zakona o trgovačkim društvima   
(„Narodne novine“ broj 113/93, 34/99, 
52/00,118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 
152/11, 111/12, 144/12 i 68/13) i članka 
17. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik 
Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 
1/13 i 10/13),   Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina na svojoj 4. sjednici, održanoj 
dana 30. listopada 2013. godine donijelo 
je 

O D L U K U 
o imenovanju direktora trgovačkog 

društva 
VODE  PISAROVINA d.o.o. 

 

Članak 1. 
Za  direktora trgovačkog  društva  

Vode Pisarovina d.o.o. ( u daljnjem tekstu: 

Društvo) imenuje se MARIO STRIŽAK, 

inženjer građevinarstva iz Zagreba, 

Crnčićeva 18, OIB:31874134134. 

Članak 2. 
  Imenovani se imenuje na mandat  
od  4 (četiri)  godine, bez ograničenja 
mandata. 

Mandat imenovanom počinje teći 
danom upisa u sudski registar Trgovačkog 
suda u Zagrebu. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“.  

KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-9 
U Pisarovini, 30. listopada 2013. godine  
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
Predsjednik                                                             

Tomo Smolković, v.r.   
 

 
 

Na temelju čl. 437. Zakona o 
trgovačkim društvima („Narodne novine“ 
br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 
107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 
144/12 i 68/13) i čl. 17. Statuta Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 
br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=117
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=116
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=118
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=119
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=120
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=121
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=122
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=123
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=125
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=124
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=279
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vijeće Općine Pisarovina na 4. sjednici, 
održanoj dana 30. listopada 2013. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG 
ODBORA 

TRGOVAČKOG DRUŠTVA „VODE 
PISAROVINA“ d.o.o. 

 

Članak 1. 
Za članove Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Vode Pisarovina 
d.o.o., Trg Stjepana Radića 13, 
Pisarovina, biraju se: 

1. IVAN KOVAČIĆ, Velika 
Jamnička 38a, Pisarovina, 
OIB:88198928437 

2. KREŠIMIR BRAČIĆ, 
Strossmayerov trg 8, Zagreb, 
OIB:49293112118 

3. VLADIMIR BOŽURIĆ, Jamnica 
Pisarovinska 14, Pisarovina, 
OIB:09291490148 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“. 

KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-10 
U Pisarovini, 30. listopada 2013. godine  
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomo Smolković, v.r. 

 

 

 

   
Na temelju članka 17., stavka 1., a 

u svezi s člankom 8. Statuta Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 
br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) i članka 20. 
Odluke o javnim priznanjima Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 
br. 29/11), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina na 4. sjednici, održanoj dana 
30. listopada 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 1. 
I. Nagrada Općine Pisarovina 

dodjeljuje se: 
 

1. IVANU GOLUBIĆ iz Pisarovine, 
Bregana Pisarovinska 37, za dostignuća 
i osobite rezultate iz područja tehničke 
kulture;  

 
2. DVD-u Bratina za izniman 

doprinos od osobitog značenja za 
napredak vatrogastva Općine Pisarovina. 
 
 

Članak 2. 
Javna priznanja iz prethodnog 

članka biti će javno uručena na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća 11. studenog 
2013. godine u povodu dana Općine 
Pisarovina. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana donošenja, a objavit će se u 
„Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 

KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-4 
U Pisarovini, 30. listopada 2013. 

godine  
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA  
Tomo Smolković, v.r. 

 

 

                Na temelju članka 41. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 
94/13), i članka 17., stavka 1., alineja 15 
Statuta Općine Pisarovina („Glasnik 
Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 
1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina na svojoj 4. sjednici održanoj 
dana 30. listopada 2013. godine donosi     
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog 
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Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 
„Potočić Pisarovina“ 

 

Članak 1. 
             Daje se suglasnost na prijedlog 

Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića 

„Potočić Pisarovina“ sa sjedištem u 

Pisarovini, Velika Jamnička 1, koje je 

utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 

svojoj 29. sjednici, održanoj dana 

25.09.2013. godine. 

Članak 2. 
           Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ čine 

sastavni dio ove Odluke.                                    

Članak 3. 
            Ova Odluka stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-13 
U Pisarovini, 30. listopada 2013. godine  

                                                                         
PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                           
Tomo Smolković, v.r  

 
 
 
 
 
 
     

Na temelju članka  17., stavka 1., 
alineja 14. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), a u vezi s 
člankom 11., stavkom 2. Statuta Dječjeg 
vrtića „Potočić Pisarovina“ donesenog 22. 
ožujka 2010. godine, Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina kao osnivač Dječjeg 
vrtića, na 4. sjednici, održanoj dana 30. 
listopada 2013. godine,  donosi 

 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Godišnjeg plana i 

programa rada  
za pedagošku godinu 2013./14.  

 

Članak 1. 
 Prihvaća se Godišnji plan i program 
rada Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ za 
pedagošku godinu 2013./14. 
 

Članak 2. 
Godišnji plan i program rada za 

pedagošku godinu 2013/14 čini sastavni 
dio ovog Zaključka. 

 
 

Članak 3. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-12 
Pisarovina, 30. listopada 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                           
Tomo Smolković, v.r  

 
R

E
D
S
J
E
D
N
I 

Na temelju članka  17., stavka 1., 

alineja 14. Statuta Općine Pisarovina 

(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 

11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), a u vezi s 

člankom 11., stavkom 2. Statuta Dječjeg 

vrtića „Potočić Pisarovina“ donesenog 22. 

ožujka 2010. godine, Općinsko vijeće 

Općine Pisarovina kao osnivač Dječjeg 

vrtića, na 4. sjednici, održanoj dana 30. 

listopada 2013. godine,  donosi 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o radu 

Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“  
za pedagošku godinu 2012/13 

 
Članak 1. 

 Prihvaća se Izvješće o radu 
Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“  za 
pedagošku godinu 2012./13. 
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Članak 2. 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića 
„Potočić Pisarovina“  za pedagošku godinu 
2012/13. čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
Članak 3. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-11 
Pisarovina, 30. listopada 2013. godine 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomo Smolković, v.r. 

 
   
P
R 

      
Na temelju članka 15., st.4. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 12., 
st.1. Odluke o komunalnim djelatnostima 
na području Općine Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina“ br. 2/13), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina  na 4. 
sjednici, održanoj dana 30. listopada 2013. 
donosi slijedeću:   
                                                  

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude  

za sječu živica na nerazvrstanim 
cestama 

 

I. U postupku prikupljanja ponuda 

za sječu živica na nerazvrstanim cestama 

na području Općine Pisarovina, kao 

najpovoljnija ponuda, odabire se ponuda 

ponuditelja OBRT ZA UREĐENJE I 

ODRŽAVANJE KRAJOLIKA vl. VLADO 

BRITVEC, Dvoranci 78, Pisarovina, OIB: 

74615723878 sa ponuđenom cijenom od 

0,88 kn/m2, što iznosi:   

Ukupna cijena :                   69.916,00 kn 
PDV:                                     17.479,00 kn 
Ukupna cijena s PDV-om:  87.395,00 kn 

II. Ova Odluka dostavlja se s 
preslikom Zapisnika o otvaranju ponuda i 
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, 
bez odgode, svakom ponuditelju, 
preporučenom poštom s povratnicom. 

O b r a z l o ž e n j e 
Općina Pisarovina, Općinski 

načelnik, je temeljem čl.9. Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području 
Općine Pisarovina,  a sukladno čl. 15., st.3  
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13), dana 20. rujna 2013. godine donio 
Odluku o objavi prikupljanja ponuda za 
sječu živica na nerazvrstanim cestama 
sukladno popisu nerazvrstanih cesta po 
mjesnim odborima. 

Temeljem prethodno navedene Odluke 
Jedinstveni upravni odjel izradio je Poziv 
za prikupljanje ponuda te ga dostavio na 5 
adresa potencijalnih ponuditelja, i to: 

1. OPG Branko Maretić, Klinča Sela, 
Kupinec 64/1; 

2. POLJO-PROM, Hrašće, Križanići 
27, Zagreb; 

3. BILJKA SERVIS d.o.o., Dvoranci 
38, Pisarovina; 

4. CESTE KARLOVAC d.d., Banija 
136/A, Karlovac; 

5. OPG Vlado Britvec, Dvoranci 78, 
Pisarovina. 

Ponuda se sukladno Pozivu na 

nadmetanje obavezno morala dostaviti na 

Obrascu ponude te uz njega dostaviti i 

sljedeće dokumente: 

1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni ili 

drugi odgovarajući registar, ne stariji od 3 

mjeseca od dana slanja poziva iz kojeg je 

vidljivo da su registrirani za obavljanje 

navedene djelatnosti 

2. Dokaz o nepostojanju poreznog 

duga izdan od Porezne uprave, ne stariji 

od 30 dan od dana slanja poziva  
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3. Izjava o opremi koja je na 

raspolaganju za izvršenje ugovora 

4. BON 2 (SOL 2), ne stariji od 30 

dana od dana slanja poziva 

Dana 01. listopada 2013. godine, 

Povjerenstvo za otvaranje i ocjenu ponuda 

pristupilo je otvaranju pristiglih ponuda i 

utvrdilo da su do roka za otvaranje ponuda 

pristigle 2 ponude sljedećih ponuditelja: 

1. CESTE KARLOVAC d.d., 

Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 

1/a Barilović, OIB:30218158872, po cijeni 

od 4,43 kn/m2, u iznosu od 351.963,50 

kuna (bez PDV-a) 

2. OBRT ZA UREĐENJE I 

ODRŽAVANJE KRAJOLIKA vlasnik Vlado 

Britvec, Dvoranci 78, Pisarovina, 

OIB:74615723878, po cijeni od 0,88 

kn/m2,  u iznosu od 69.916,00 kn (bez 

PDV-a) 

  Nakon pregleda i ocjene pristiglih 

ponuda Povjerenstvo Naručitelja utvrdilo je 

da obje ponude sadrže svu dokumentaciju 

zatraženu Pozivom za dostavu ponuda. 

Budući je kriterij za odabir ponude najniža 

ponuđena cijena, odnosno ponuda 

ponuditelja koji ispunjava sve uvjete iz 

poziva i ponudio je najnižu ukupnu cijenu, 

odabrana je ponuda ponuditelja: 

  OBRT ZA UREĐENJE I 

ODRŽAVANJE KRAJOLIKA vl. VLADO 

BRITVEC, Dvoranci 78, Pisarovina, OIB: 

74615723878  

- sa ponuđenom cijenom od 0,88 kn/m2, 
što iznosi:   
Ukupna cijena :                     69.916,00 kn 
PDV:                                     17.479,00 kn 
Ukupna cijena s PDV-om:     87.395,00 kn
  
  Slijedom navedenog odlučeno je 
kao u izreci Odluke. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  

Protiv ove Odluke ne može se 

izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni 

spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu 

Republike Hrvatske u roku od 30 dana od 

dana primitka ove Odluke.    

KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-5 
Pisarovina,  30. listopada 2013. godine 

                                                                                                   
PREDSJEDNIK                                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                                                                       
Tomo  Smolković, v.r. 

 
 

      Na temelju članka 391. stavak 1. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima («Narodne  Novine» broj : 91/96 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08 , 38/09, 153/09 i 
143/12),  i čl.17., st. 1., al.3. Statuta 
Općine Pisarovina  («Glasnik Zagrebačke 
županije» broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina  na 4. 
sjednici, održanoj dana 30. listopada 2013. 
godine, donosi slijedeću:         
                            

O D L U K U 
o prodaji  građevinskog zemljišta 

u Poduzetničkoj zoni  Pisarovina 

      I.  U postupku javnog nadmetanja 
objavljenog na oglasnim stranicama 
(„Narodne novine „ broj 17/13) od dana 13. 
veljače 2013. godine, radi prodaje 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj 
zoni Pisarovina, ukupne površine 22 ha 17 
a 52 m2, a u svrhu izgradnje poslovnih 
objekata koji se moraju u roku dvije godine 
staviti u funkciju obavljanja gospodarske 
djelatnosti koja je ekološki sigurna i 
prilagođena europskim standardima, 
pristigla je jedna ponuda koja se i 
prihvaća. 
     1.  Prihvaća se ponuda slijedećeg 
ponuditelja koji je ispunio sve uvjete 
natječaja: 
- SCOUT proizvodnja, trgovina i turizam 
d.o.o., Zagreb, Bukovac 77, 
OIB:78486745085;  za kupnju zemljišta u 
površini od 6.000 m2 po cijeni od 6,00 
Eura/m2,  preračunato u kune po 
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srednjem tečaju HNB na dan objave 
natječaja. 
       II. Sa gore navedenim ponuditeljem 
čija je ponuda prihvaćena temeljem ove 
Odluke, sklopit će se u roku  30 dana od 
dana dostave iste, predugovor o 
kupoprodaji zemljišta  
       III. U slučaju da odabrani ponuditelj ne 
potpiše predugovor u gore navedenom 
roku, smatrat će se da je odustao od 
kupnje te će se postupiti sukladno Zakonu 
o obveznim odnosima.     
  

O b r a z l o ž e n j e 
    Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao 
prodavatelj građevinskog zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Pisarovina, područje 
Općine Pisarovina, raspisalo je na temelju 
svoje Odluke o prodaji građevinskog 
zemljišta od dana 07. veljače 2013. godine 
(KLASA: 021-05/13-01/35; URBROJ: 
238/21-01-13-8), javni natječaj koji je 
objavljen na oglasnim stranicama 
(„Narodne novine„ broj 17/13) od dana 13. 
veljače 2013. godine, a radi prikupljanja 
ponuda za prodaju zemljišta u svrhu 
izgradnje poslovnih objekata, koji se u 
roku dvije godine moraju staviti u funkciju 
obavljanja gospodarske djelatnosti koja je 
ekološki čista i prilagođena EU 
standardima. Ukupna površina 
građevinskog zemljišta koja je bila 
predmet natječaja iznosila je 22 ha 17a 52 
m2. Brojevi i nazivi katastarskih čestica 
objavljeni su u javnom natječaju. Početna 
cijena za zemljište navedeno u ovom 
natječaju iznosila je 6 Eura/m2 
preračunata u kune po srednjem tečaju 
HNB na dan objave natječaja. 
     Nekretnine su namijenjene izgradnji 
objekata u svrhu obavljanja gospodarske 
djelatnosti, te su se, sukladno navedenom, 
na natječaj mogle javiti samo fizičke i 
pravne osobe koje imaju registriranu 
gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje 
slijedećih uvjeta: minimalna izgrađenost 
kupljene parcele mora iznositi najmanje 
30% ukupne površine parcele, rok u kojem 
kupac mora ishoditi lokacijsku dozvolu 
iznosi 6 mjeseci od dana potpisivanja 
predugovora o kupoprodaji zemljišta, 
nakon čega se potpisuje kupoprodajni 
ugovor. Rok za  izgradnju i dovođenje u 
funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti 
koja je ekološki čista i prilagođena EU 

standardima iznosi 2 godine od dana 
potpisivanja ugovora o kupoprodaji 
zemljišta. 
     Prioritet za kupnju zemljišta imaju 
pravne i fizičke osobe registrirane za 
obavljanje gospodarske djelatnosti čije je 
sjedište, odnosno prebivalište, na teritoriju 
Općine Pisarovina, ali samo uz uvjet 
prihvaćanja najviše cijene iz najpovoljnije 
ponude čiji ponuditelj ne ispunjava uvjet 
prebivališta/sjedišta na  teritoriju Općine 
Pisarovina. 
     Sve ponude morale su sadržavati ime i 
prezime i OIB ili naziv tvrtke i OIB, 
ponuđenu cijenu po m2, ukupnu površinu, 
koja ne može biti manja od 2.000 m2, za 
koju se nudi navedena cijena te broj žiro-
računa ponuditelja. Sve ponude morale su 
biti potpisane i ovjerene pečatom. 
     Uz ponudu se morala dostaviti 
slijedeća dokumentacija: dokaz o 
obavljanju gospodarske djelatnosti 
(Rješenje o upisu u trgovački registar, 
obrtni registar ili drugi strukovni registar); 
plan i program ponuditelja koji sadrži: 
površinu objekta koji se namjerava 
izgraditi s rokom izgradnje, naziv 
djelatnosti koja će se obavljati, opis 
procesa obavljanja djelatnosti, način 
zbrinjavanja otpada, predviđeni broj 
radnika sa navedenom stručnom spremom 
i izjava ovjerena od strane javnog 
bilježnika da će proizvodnja, odnosno 
djelatnost koja se obavlja biti ekološki 
sigurna i prilagođena europskim 
standardima. Radi ozbiljnosti ponude uz 
istu je bilo potrebno priložiti dokaz o uplati 
jamstva u iznosu od 10% početnog iznosa 
kupoprodajne cijene. 

- Na natječaj je pristigla 1 ponuda 
ponuditelja. 

- Nije bilo povlačenja niti ispravaka 
ponude. 

- Ponuda je otvorena dana 01. 
listopada 2013. godine od strane 
tročlanog Povjerenstva 
imenovanog od strane Općinskog 
vijeća, po redoslijedu  zaprimanja: 

     1. SCOUT proizvodnja, trgovina i 
turizam d.o.o., Zagreb, Bukovac 77, 
OIB:78486745085; za kupnju zemljišta u 
površini od 6.000 m2 po cijeni od 6,00 
Eura/m2m,  preračunato u kune po 
srednjem tečaju HNB na dan objave 
natječaja. 
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     Ponuda prethodno navedenog 
ponuditelja sadržavala je svu 
dokumentaciju traženu javnim natječajem i 
to: 
    1. - Ponuda ponuditelja SCOUT 
proizvodnja, trgovina i turizam d.o.o., 
Zagreb, Bukovac 77, OIB:78486745085, 
za kupnju zemljišta u površini od 6.000 m2 
po cijeni od 6,00 Eura/m2m,  preračunato 
u kune po srednjem tečaju HNB na dan 
objave natječaja: 
    -  Izvadak iz sudskog registra od dana 
04.06.2013. - preslika; 
     -   Plan i program; 
     -   Ovjerena izjava o ekološkoj 
sigurnosti i prilagođenosti EU standardima; 
     -   Dokaz o uplati jamčevine u iznosu 
od 27.272,50 kuna. 
Nakon primitka ove Odluke, s odabranim 
ponuditeljima sklopit će se u roku od 30 
dana predugovori o kupoprodaji zemljišta. 
U slučaju nepotpisivanja predugovora od 
strane odabranog ponuditelja smatrat će 
se da je isti odustao od kupnje zemljišta te 
će se postupiti sukladno Zakonu o 
obveznim odnosima. Prigovor 
nezadovoljnog ponuditelja ne odlaže 
sklapanje predugovora sa odabranim 
ponuditeljem. 
 Slijedom navedenog odlučeno je kao u 
dispozitivu. 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove 
Odluke ne može se izjaviti žalba, već se 
može pokrenuti upravni spor.   
 
KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-3 
Pisarovina,  30. listopada 2013. godine 

                                                                                                     
PREDSJEDNIK                                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                               
Tomo  Smolković, v.r.  

 

 

       Na temelju članka 28., st.4. 
Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 
br. 143/12) i čl.10., st.3. Odluke o 
određivanju komunalnih djelatnosti koje se 
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji 
na području Općine Pisarovina („Glasnik 
Zagrebačke županije“ br. 10/13), Općinsko 
vijeće Općine Pisarovina  na svojoj 4. 

sjednici, održanoj dana 30. listopada 2013. 
donosi slijedeću:   
                                                  

O D L U K U 
o poništenju postupka davanja 

koncesije   
za obavljanje dimnjačarskih poslova  

na području Općine Pisarovina 
 

       I.  Poništava se postupak davanja 

koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Općine Pisarovina, pokrenut 

dana 23.09.2013. godine,  danom slanja 

na objavu  Obavijesti o namjeri davanja 

koncesije u Elektronički oglasnik javne 

nabave Republike Hrvatske, te objavljen u 

Elektroničkom oglasniku pod oznakom 

2013/S 01K-0079899, a iz razloga 

ostvarenja uvjeta iz čl. 28., st.2., t.1. 

Zakona o koncesijama, jer su postale 

poznate okolnosti koje bi, da su bile 

poznate prije pokretanja postupka davanja 

koncesije, dovele do sadržajno bitno 

drugačije dokumentacije za nadmetanje. 

        II. Ova Odluka dostavlja se s 

preslikom  Zapisnika o pregledu i ocjeni 

ponuda, bez odgode, svakom ponuditelju, 

preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Novi postupak davanja 

koncesije pokrenuti će se nakon što ova 

Odluka o poništenju postupka davanja 

koncesije postane izvršna.         

O b r a z l o ž e n j e 
     Na temelju čl.21., st.1. Zakona o 
koncesijama („Narodne novine“ br. 
143/12), čl.11., st.3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i čl. 7., st.1. 
Odluke o određivanju komunalnih 
djelatnosti koje se obavljaju na temelju 
ugovora o koncesiji na području Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 
br. 10/13) Općinski načelnik Općine 
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Pisarovina pokrenuo je postupak davanja 
koncesije dana 23.09.2013. godine, 
odnosno danom slanja na objavu 
Obavijesti o namjeri davanja koncesije u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave, te 
koja je objavljena pod oznakom 2013/S 
01K-0079899. 

Rok za dostavu ponuda u postupku 
davanja koncesija bio je 25.10.2013. 
godine do 13:00 sati. Prilikom javnog 
otvaranja ponuda utvrđeno je da su u roku 
za dostavu ponuda pristigle 3 ponude 
sljedećih ponuditelja: 

1. KOVAČIĆ, obrt za dimnjačarske 
usluge, Šimunov breg 18, Lipnica, 10253 
Donji Dragonožec, Zagreb, OIB: 
76179949026 

2. DIMNJAČAR – OBRT, vl. 
Muhamed Husić, Rakitje, Školska 25, 
OIB:57768983340 

3. ELEKTRODIM d.o.o., Božidara 
Magovca 47, Zagreb, OIB:70524029826 
 Pregledom i ocjenom ponuda 
Stručno povjerenstvo davatelja koncesije 
utvrdilo je da je ponuda ponuditelja 
KOVAČIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, 
Šimunov breg 18, Lipnica, 10253 Donji 
Dragonožec, Zagreb nevaljana sukladno 
čl. 24., st.6. Zakona o koncesijama, s 
obzirom da u istoj nije dostavljena Potvrda 
o uredno izvršenoj usluzi, te da stoga iz 
formalnih razloga ne može biti odabrana. 

Slijedom navedenog, a temeljem 
članka 24., stavka 4. Zakona o 
koncesijama davatelj koncesije donio je 
Rješenje o odbijanju ponude ponuditelja 
KOVAČIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, 
Šimunov breg 18, Lipnica, 10253 Donji 
Dragonožec, OIB: 76179949026. 
 U postupku pregleda i ocjene 
ponuda utvrđeno je da je Dokumentacija 
za nadmetanje, odnosno troškovnik 
manjkav te da nije izrađen na način koji 
omogućava ostvarenje kriterija koji su 

propisani za odabir najpovoljnijeg 
ponuditelja, a to su: na prvom mjestu 
najniža cijena usluge prema korisniku, na 
drugom mjestu najviša ponuđena naknada 
za koncesiju i na kraju, kao treći kriterij, 
poslovni ugled ponuditelja. S obzirom da 
čl. 28., st.2., točka 1. Zakona o 
koncesijama nalaže obvezu poništenja 
postupka davanja koncesije nakon isteka 
roka za dostavu ponuda ukoliko postanu  
poznate okolnosti koje bi da su bile 
poznate prije pokretanja postupka davanja 
koncesije dovele do sadržajno bitno 
drugačije dokumentacije za nadmetanje, a 
u ovom slučaju je on u potpunosti ispunjen 
s obzirom na potrebu mijenjanja 
troškovnika koji je sastavni dio 
dokumentacije za nadmetanje, odlučeno je 
kao u izreci Odluke. 
 
Uputa o pravnom lijeku:  
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba. 
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana od 
dana primitka ove Odluke. 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji. Žalba 
se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se 
dostavlja neposredno, poštom, kao i 
elektroničkim putem ako su za to ostvareni 
obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih 
isprava u skladu s propisom o 
elektroničkom potpisu.  
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj 
komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i naručitelju na dokaziv način.    
 
KLASA:021-05/13-01/04 
URBROJ:238/21-01-13-6 
Pisarovina,  30. listopada 2013. godine 

                                                                                                   
PREDSJEDNIK                                                                                                

OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                               
Tomo  Smolković, v.r.   
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S K U P Š T I N A  TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODUZETNIČKA ZONA PISAROVINA d.o.o. 

 

 

Na temelju članka 441. st. 1. t. 3. Zakona 

o trgovačkim društvima („Narodne  novine“ 

br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 

107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 

144/12, 68/13) i  čl. 7. Odluke osnivanju 

trgovačkog društva Poduzetnička zona 

Pisarovina d.o.o. od dana 20. travnja 

2006. godine,  Skupština Poduzetničke 

zone Pisarovina d.o.o. na svojoj 3. 

sjednici, održanoj dana 30. listopada 2013. 

godine donijela je  

O D L U K U 
o opozivu i imenovanju člana 

uprave - direktora  
Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o. 

Pisarovina 
 

Članak 1. 
Mario Strižak iz Zagreba, 

Crnčićeva 18, OIB: 31874134134 opoziva 

se s dužnosti jedinog člana uprave - 

direktora trgovačkog društva Poduzetnička 

zona Pisarovina d.o.o. ( u daljem tekstu: 

Društvo). 

Članak 2. 
Snježana Balić iz Jastrebarskog, 

Radnička cesta 14, OIB: 00804618795 

imenuje se jedinim članom uprave - 

direktoricom Društva. 

Članak 3. 
Mandat direktoru iz članka 1. 

prestaje, a mandat direktorici iz članka 2. 

ove Odluke počinje danom upisa u sudski 

registar Trgovačkog suda u Zagrebu. 

Članak 4. 
Ovlašćuje se Tomo Smolković, 

Predsjednik Skupštine Društva da u cilju 

provedbe ove Odluke poduzme sve 

zakonske radnje pred javnim bilježnikom i 

drugim nadležnim tijelima. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 

Broj: 01/03-02 
Pisarovina,  30. listopada 2013. godine      

                                                                      
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE                                                                                              

Tomo Smolković, v.r.     
 

 

Na temelju članka 269. Zakona o 

trgovačkim društvima („Narodne novine“ 

br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 

107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 

144/12, 68/13) i članka  7. Odluke o 

osnivanju trgovačkog društva 

Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. 

(Klasa: 363-02/06-20/2; Ur.broj: 238/21-

04-06-1 od dana 20.04.2006.) Skupština 

Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o., na 

svojoj 3. sjednici, održanoj dana 30. 

listopada 2013. godine, donosi  

ODLUKU 

o naknadi za rad u Nadzornom 

odboru 

Članak 1. 
Članovi Nadzornog odbora 

Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o. i 

druge osobe koje sudjeluju u radu na 

sjednici Nadzornog odbora imaju pravo na 

naknadu za rad u neto iznosu od 350,00 

kn po prisustvovanju na sjednici 

Nadzornog odbora. 

Članak 2. 
 U financijskom planu Poduzetničke 

zone Pisarovina d.o.o. osiguravaju se 

sredstva za isplatu naknada utvrđenih 
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ovom Odlukom, te pripadajućeg iznosa 

poreza na te naknade. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 

U Pisarovini, 30. listopada 2013. 

godine 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE                                                                                              
Tomo Smolković, v.r.     

 

 

 

Na temelju čl. 7., st.3. Odluke o 
osnivanju trgovačkog društva (Klasa: 363-
02/06-20/2, Ur.broj: 238/21-04-06-1 od 
dana 20.4.2006.), Skupština trgovačkog 
društva Poduzetnička zona Pisarovina 
d.o.o., na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 
30. listopada 2013. godine donosi 
 

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG 
ODBORA 

Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o. 
 
 

I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 
Ovim se Poslovnikom, u skladu sa 

Zakonom o trgovačkim društvima i 
Odlukom o osnivanju trgovačkog društva 
(Klasa: 363-02/06-20/2, Ur.broj: 238/21-
04-06-1 od dana 20.4.2006. – dalje u 
tekstu: Odluka o osnivanju), uređuje način 
rada Nadzornog odbora Poduzetničke 
zone Pisarovina d.o.o. (dalje u tekstu: 
Nadzorni odbor). 

 
 

Članak 2. 
Odredbe ovog Poslovnika 

obvezujuće su za sve članove Nadzornog 
odbora i druge osobe nazočne na sjednici 
Nadzornog odbora. 

O pravilnoj primjeni Poslovnika 
brine predsjednik Nadzornog odbora. 
  
 
 

Članak 3. 
Nadzorni odbor ima 3 člana, koje 

izabire i opoziva Skupština Društva. 
Mandat članova Nadzornog odbora 

traje 4 godine, nakon isteka mandata 
mogu biti ponovno izabrani na tu dužnost. 

Nadzorni odbor odgovoran je za 
svoj rad Skupštini Društva. 

 
 

Članak 4. 
Nadzorni odbor između svojih 
članova izabire predsjednika i 
zamjenika predsjednika 

Nadzornog odbora za razdoblje od 4 
godine, odnosno do kraja mandata. 

Zamjenik predsjednika ima prava i 
obveze predsjednika samo onda ako je 
predsjednik spriječen u obavljanju svoje 
funkcije. 

Predsjednik Nadzornog odbora 
usklađuje rad odbora i njegovih tijela, 
komunicira s drugim organima Društva u 
ime tog odbora i djeluje izvan Društva u 
ime tog odbora. 

 
 

Članak 5. 
Nadzorni odbor može u svako doba 

opozvati predsjednika i njegovog 
zamjenika s time da oni i dalje ostaju 
članovi Nadzornog odbora sve dok ih ne 
opozove Skupština Društva. Nadzorni 
odbor o tome odlučuje istom većinom, koja 
se traži za izbor predsjednika odnosno 
zamjenika predsjednika tog odbora. 
 
 

Članak 6. 
Predsjednik i zamjenik 

predsjednika Nadzornog odbora mogu u 
svako doba, ali ne u nevrijeme dati 
ostavku na svoju funkciju, s time da ostaju 
članovima Nadzornog odbora. O ostavci 
odlučuje Nadzorni odbor većinom danih 
glasova. 

 
 

Članak 7. 
Djelokrug rada i ovlaštenja 

Nadzornog odbora određeni su Zakonom, 
Odlukom o osnivanju  i ovim Poslovnikom. 

Nadzorni odbor nadzire poslove 
Društva: 
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- pregledava i provjerava poslovne 
knjige, 

- dokumentaciju Društva, 
- blagajnu Društva, 
- vrijednosne papire, 
- može zatražiti reviziju poslovanja,  
- radi zaštite interesa Društva može 

privremeno obustaviti izvršenje odluka i 
radnji člana uprave – direktora, i poduzeti 
mjere za redoviti nastavak poslova te u 
roku od 8 dana sazvati Skupštinu. 

- obavlja i druge poslove određene 
ZTD-om i odlukama Skupštine Društva. 

 
 O svom radu Nadzorni odbor 
podnosi Skupštini Društva pisano izvješće 
svakih 6 mjeseci. 
 
 

Članak 8. 
Uprava Društva osigurava 

pravovremenu pripremu izvješća i drugih 
materijala za sjednicu Nadzornog odbora. 

 
 

II. ODRŽAVANJE SJEDNICA 
 

Članak 9. 
Nadzorni odbor radi u sjednicama. 
Sjednice Nadzornog odbora 

održavaju se u pravilu tromjesečno, osim 
ako prilike u Društvu ne zahtijevaju ranije 
sazivanje sjednica, s tim da se moraju 
sazvati najmanje jednom polugodišnje. 
 

 
Članak 10. 

Nadzorni odbor može donositi 
odluke i bez održavanja sjednice, putem 
pošte, telefona, e-maila ili drugih prikladnih 
sredstava komunikacije, ako je osigurana 
autentičnost poruke i pošiljatelja i ukoliko 
se niti jedan član Nadzornog odbora ne 
usprotivi takvom načinu glasovanja. Takve 
odluke obavezno se verificiraju na prvoj 
sljedećoj sjednici Nadzornog odbora. 

 
 

III. SAZIVANJE SJEDNICA 
 

Članak 11. 
Sjednicu Nadzornog odbora saziva 

i sjednici predsjedava predsjednik Nadzor
nog odbora. 

Ako je predsjednik Nadzornog 
odbora iz bilo kojeg razloga spriječen 
sudjelovati u radu sjednice, sjednicu vodi 
njegov zamjenik. 

Predsjednik Nadzornog odbora 
predlaže dnevni red, predsjedava 
sjednicama, upravlja radom i tijekom 
sjednice. 

 
Članak 12. 

Predsjednik Nadzornog odbora 
dužan je u roku od 15 dana sazvati 
sjednicu Nadzornog odbora na pismeno 
obrazloženi zahtjev od strane: 

- Skupštine 
- Uprave 
- člana Nadzornog odbora. 
Ako se ne udovolji tom traženju, 

član Nadzornog odbora ili Uprava mogu 
sazvati sjednicu Nadzornog odbora uz 
navođenje razloga sazivanja i dnevnog 
reda sjednice. 
 

Članak 13. 
Poziv za sjednicu nadzornog 

odbora s prijedlogom dnevnog reda 
upućuje se, elektroničkim ili  pisanim 
putem, svim članovima Nadzornog 
odbora, najkasnije sedam dana prije dana 
održavanja sjednice. Uz poziv se u pravilu 
dostavljaju i svi materijali za raspravu. 

Poziv za sjednicu Nadzornog 
odbora može se uputiti i drugim osobama 
koje odredi predsjednik Nadzornog 
odbora. 
 

Članak 14. 
Sjednici Nadzornog odbora, uz 

članove Nadzornog odbora, mogu 
prisustvovati  samo pozvane osobe. 

U radu sjednice s pravom 
odlučivanja i glasovanja sudjeluju samo 
članovi Nadzornog odbora. 
 

Članak 15. 
Predsjednik Nadzornog odbora, 

zbog hitnosti donošenja odluka iz ovlasti 
Nadzornog odbora, sjednicu može sazvati 
pisanim putem, elektroničkom poštom ili 
telefonskim putem i u roku kraćem od 
onog iz čl.9. ovog Poslovnika. 
 
 

IV. TIJEK SJEDNICE 
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Članak 16. 
Nakon utvrđivanja kvoruma, 

predsjednik Nadzornog odbora daje 
potrebna objašnjenja u vezi s radom 
sjednice i obavijesti o drugim potrebnim 
pitanjima. 

Nakon otvaranja sjednice pristupa 
se utvrđivanju dnevnog reda. Svaki član 
Nadzornog odbora može predložiti 
izmjene ili dopune predloženog dnevnog 
reda. Dnevni red se utvrđuje javnim 
glasovanjem. 

 
 

Članak 17. 
Nakon utvrđivanja dnevnog reda, 

pristupa se usvajanju zapisnika s 
prethodne sjednice Nadzornog odbora. 
Zapisnik s prethodne sjednice usvaja se 
javnim glasovanjem. Ukoliko  neko pitanje 
bude sporo pa se članovi Nadzornog 
odbora raziđu oko toga odgovara li ono što 
je navedeno u zapisniku onome što se 
događalo na sjednici na koju se zapisnik 
odnosi, pristupit će se glasovanju o izmjeni 
zapisnika prema prijedlogu člana 
Nadzornog odbora. Izmjenom zapisnika 
ne mijenja se valjano donesena odluka. 
 
 

Članak 18. 
Nakon utvrđivanja dnevnog reda 

prelazi se na raspravu o pojedinim 
točkama dnevnog reda, i to redoslijedom 
koji je utvrđen u dnevnom redu. 

U raspravi mogu sudjelovati svi 
pozvani na sjednicu Nadzornog odbora. 
 
 

Članak 19. 
Na sjednici se ne može govoriti 

prije nego što se zatraži i dobije riječ od 
predsjednika Nadzornog odbora. Riječ se 
daje prema redoslijedu prijavljivanja za 
raspravu. 

Predsjednik Nadzornog odbora ne 
može odbiti dati riječ članu Nadzornog 
odbora, osim ako je član o istoj točki 
dnevnog reda već raspravljao, a 
predsjednik Nadzornog odbora ocijeni da 
nema potrebe za ponovnim 
raspravljanjem. 

Predsjednik Nadzornog odbora 
člana kojem je dao riječ može opomenuti 
ili prekinuti u govoru, pa i oduzeti mu riječ, 

ako ovaj svojom raspravom značajnije 
odstupa od predmeta o kojem se 
raspravlja. 
 
 

Članak 20. 
Predsjednik Nadzornog odbora 

vodi raspravu, predlaže donošenje akata, 
odnosno zaključke na kraju rasprave o 
svakoj pojedinoj točki dnevnog reda. 

 Predsjednik Nadzornog odbora 
zaključuje raspravu kada utvrdi da nema 
više prijavljenih za raspravu. 

Nakon što predsjednik Nadzornog 
odbora zaključi raspravu i predloži 
donošenje odgovarajućeg akta, ne može 
se više voditi rasprava, osim ako to, 
iznimno, ne dopusti predsjednik 
Nadzornog odbora. 
 

Članak 21. 
Predsjednik Nadzornog odbora 

zaključuje sjednicu, u pravilu, kada se 
iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice. 
 
 

V. ODLUČIVANJE 
 

Čanak 22. 
Nadzorni odbor može donositi 

odluke ako u odlučivanju sudjeluju sva 3 
njegova člana. Odluke se donose većinom 
glasova svih članova. 

Odsutni članovi Nadzornog odbora 

mogu sudjelovati u donošenju odluka tako 

da svoj glas dadu pisanim putem.  

Glas u Nadzornom odboru može se 

do početka sjednice dati pismom, 

telefaksom, elektroničkim putem i 

korištenjem drugih za to podobnih 

tehničkih sredstava, a telefonski isključivo 

na sjednici Nadzornog odbora, sve pod 

uvjetom da se tome ne protivi nijedan član 

Nadzornog odbora. 

 
 

VI. GLASOVANJE 
 

Članak 23. 
Glasovanje na sjednici je javno. 
Glasovanje se provodi tako da 

predsjednik Nadzornog odbora poziva 



07. studeni 2013.         SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA          Br. 4/13 – str. 17 
 

članove Nadzornog odbora da se izjasne 
„za“ prijedlog, „protiv“ prijedloga, odnosno 
„suzdržan“ od glasovanja. 
 

Članak 24. 
Nakon javnog glasovanja 

predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje da 
li je pojedina odluka dobila potrebnu 
većinu glasova i objavljuje rezultat 
glasovanja. 

Rezultate pisanog glasovanja 
objavljuje predsjednik Nadzornog odbora. 

 
 

VII. ODGODA I PREKID 
SJEDNICE 
 

Članak 25. 
Sazvana sjednica nadzornog 

odbora može se odgoditi kada nastupe 
razlozi koji onemogućavaju njezino 
održavanje. 

O razlozima odgode predsjednik 
Nadzornog odbora pisanim putem 
obavještava članove Nadzornog odbora. 
 
 
 

Članak 26. 
Sjednica Nadzornog odbora može 

se prekinuti u slučaju kada se zbog duljine 
trajanja u istome danu ne može zaključiti ili 
kako bi se pribavila dodatna 
dokumentacija za pojedine točke 
utvrđenog dnevnog reda. 

Prekinuta sjednica Nadzornog 
odbora mora se nastaviti u terminu koji je 
Nadzorni odbor dužan definirati prije 
prekida sjednice. 
 
 

Članak 27. 

O sjednici nadzornog odbora vodi 

se zapisnik kojega potpisuje predsjednik 

odnosno zamjenik predsjednika koji je 

vodio sjednicu.  

U zapisniku se moraju navesti 

mjesto i vrijeme održavanja sjednice, 

dnevni red, bitan sadržaj vođene rasprave 

i donesene odluke. Svakome članu 

nadzornog odbora mora se na njegov 

zahtjev zapisnik dati na uvid.  

Postupanje protivno spomenutim 

obvezama nadzornog odbora nema za 

posljedicu da su na sjednici donesene 

odluke bez učinka. 

 
 

 
Članak 28. 

Zapisnici se uvezuju za tekuću 
godinu i trajno čuvaju u prostorijama 
Društva. 
 
 

VIII. AKTI NADZORNOG 
ODBORA 
 

Članak 29. 
Nadzorni odbor donosi odluke, 

zaključke, preporuke i druga pismena 
sukladno ZTD-u. 

Nakon donošenja akata iz st.1., 
ovog članka isti se dostavljaju na izvršenje 
Upravi Društva - direktoru, koji ih izvršava 
ili prosljeđuje drugim zaduženim 
nositeljima. 

 
 

Članak 30. 
Odluka Nadzornog odbora donosi 

se kao akt kojim se uređuju pojedina 
pitanja iz ovlasti Nadzornog odbora ili 
određuju mjere, daje suglasnost ili 
potvrđuju akti drugih tijela ili pravnih 
osoba. 

 
Zaključkom se utvrđuju stajališta 

Nadzornog odbora u pitanjima provedbe 
dogovorenog te se određuju zadaće i 
rokovi realizacije, zauzimaju stajališta, 
izražavaju mišljenja i podnose prijedlozi. 

Preporukom se upućuje na uočene 
nepravilnosti u radu Društva, s prijedlogom 
za njihove razrješenje. 
 

Članak 31. 
Akte koje donosi Nadzorni odbor 

potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i 
na njih se stavlja pečat Društva. 

Izvornici akata čuvaju se u 
evidenciji Društva. 
 
 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 32. 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se na 
službenoj stranici Općine Pisarovina. 

 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE                                                                                              

Tomo Smolković, v.r.     
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