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55. 
Temeljem članka 95. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 

136/12) i članka 31. Statuta Općine Velika Pisanica (Službeni 
glasnik Općine Velika Pisanica br. 5/13, 7/13), Općinsko vijeće 
Općine Velika Pisanica na 4. sjednici održanoj 1. listopada 
2013. godine donosi: 

ODLUKU 
o kratkoročnoj pozajmici 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica donosi odluku 

o podizanju kratkoročne pozajmice u iznosu od 100.000,00 kuna 
kod Privredne banke Zagreb. 

Članak 2. 
Sredstva iz članka 1. Odluke koristit će se za provedbu 

projekata adaptacije društvenih domova u Babincu i Ribnjačkoj 
te za sanaciju Poduzetničkog parka d.o.o. 

Članak 3. 
Međusobna prava i obveze za realizaciju pozajmice iz članka 1. 

ove Odluke bit će regulirani Ugovorom o pozajmici. 

Članak 4. 
Zadužuje se Općinski načelnik za provođenje postupka 

realizacije kratkoročne pozajmice. 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“. 

KLASA:  400-06/13-01/4 
URBROJ: 2103/05-01-13-1 
Velika Pisanica, 1. listopada 2013. 

  Predsjednica Općinskog vijeća: 
  Ana Nemet, v.r. 

56. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), shodno 
primjeni Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 
144/12) i članka 31. i 90. Statuta Općine Velika Pisanica 
(Službeni glasnik broj: 05/13 i 07/13.) Općinsko vijeće Općine 
Velika Pisanica na 4. sjednici održanoj dana 01. listopada 2013. 
godine, donosi 

ODLUKU
o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Velika Pisanica 

Članak 1. 
Ovom Odlukom poništava se Odluka o raspisivanju 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Velika Pisanica od 04. rujna 2013. godine, KLASA: 022-06/13-
01/02, URBROJ: 2103/05-04-13-1.  

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika 

Pisanica donosi se iz razloga što je odgovarajućom primjenom 
odredbi  Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12) 
potrebno urediti sva pitanja vezana za mjesne izbore. 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“, 
na oglasnoj ploči Općine Velika Pisanica (Trg hrvatskih 
branitelja 3, Velika Pisanica) i na WEB stranicama Općine 
VelikaPisanica.  

KLASA: 022-06/13-01/03 
URBROJ: 2103/05-01-13-1 
Velika Pisanica, 01. listopada 2013. godine 

  Predsjednica Općinskog vijeća: 
  Ana Nemet, v.r. 

57. 
Temeljem članka 35. i 61. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), i 
članka 31. Statuta Općine Velika Pisanica (Službeni glasnik 
Općine Velika Pisanica broj 5/13 i 7/13) Općinsko vijeće Općine 
Velika Pisanica na 4. sjednici održanoj 1. listopada 2013. godine 
donosi 

ODLUKU 
o provedbi izbora u mjesnim odborima 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom uređuje se postupak pripreme i 
provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, tijela za 
raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornih prava i 
troškovi provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Velika Pisanica. 

Članak 2. 
 Članovi Vijeća mjesnih odbora biraju se na 
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem u skladu sa 
Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 

Članak 3. 
 Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području 
Općine Velika Pisanica raspisuje Općinsko Vijeće Općine 
Velika Pisanica posebnom odlukom i utvrđuje točan datum 
održavanja izbora. 

 Redovni izbori iz stavka 1. ovog članka u pravilu se 
održavaju istovremeno sa lokalnim izborima. 

 Prijevremeni izbori održavaju se zbog prestanka 
mandata članova Vijeća mjesnih odbora prije isteka redovitog 
mandata u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 

II. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA 

Članak 4. 
 Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora su: 
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1. Općinsko izborno povjerenstvo, 
2. Birački odbori. 

Članak 5. 
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje Općinsko 

vijeće po mogućnosti iz redova sudaca ili diplomiranih pravnika 
u sastavu određenim Zakonom. 

Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i 
provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora: 

- brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora, 

- imenuje članove biračkih odbora za mjesne odbore, 
- daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i 
utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana   
raspisivanja do njihovog održavanja sukladno Zakonu, 
Statutu i ovoj Odluci, 
- nadzire rad biračkih odbora, 
- određuje biračka mjesta za mjesne izbore, 
- propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe 
izbora, 
- objavljuje liste za članove Vijeća mjesnih odbora, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
- objavljuje rezultate mjesnih izbora, 
- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku 
kandidiranja i izbora, 
- odlučuje o troškovima izbora i obavlja druge poslove 
u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 

Članak 6. 
 Birački odbori neposredno provode izbore na 
biračkom mjestu sukladno izbornom zakonu. 

 Broj biračkih odbora ovisi o veličini mjesnih odbora i 
broju birača, a sastav biračkih odbora i rok u kojem se imenuju 
određeni su zakonom 

III. KANDIDIRANJE 

Članak 7. 
Liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih 

odbora predlažu političke stranke registrirane u Republici 
Hrvatskoj i birači na način i po postupku propisanim zakonom, 
Statutom i ovom Odlukom. 

Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu 
nezavisnu kandidacijsku listu za pravovaljanost liste dužni su 
prikupiti propisani broj potpisa. 

Broj potrebnih potpisa iz stavka 2. ovog članka je 10% 
od ukupnog broja birača na području mjesnih odbora prema 
posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora, 
zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja. 

Članak 8. 
Općinsko izborno povjerenstvo mjesnog odbora 

objavljuje sve pravovaljane liste na oglasnoj ploči mjesnog 
odbora na način i u rokovima utvrđenim Zakonom. 

IV. PROVEDBA IZBORA 

Članak 9. 

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora neposredno 
provode birački odbori na biračkim mjestima na način i po 
postupku propisanom Zakonom. 

Glasovanje se provodi i rezultati izbora utvrđuju na 
način utvrđen Zakonom, a službene rezultate objavljuje 
Općinsko izborno povjerenstvo na oglasnoj ploči mjesnog 
odbora. 

Općinsko izborno povjerenstvo daje obvezatne upute 
za provedbu izbora u pisanom obliku, a objavljuje ih na oglasnoj 
ploči mjesnog odbora. 

V. TROŠKOVI IZBORA 

Članak 10. 
Financijska sredstva za provedbu izbora za članove 

Vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Općine 
Velika Pisanica. 

O načinu korištenja financijskih sredstava iz 
prethodnog stavka ovog članka i nadzor nad njegovim 
korištenjem odlučuje Općinsko izborno povjerenstvo. 

VI. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA 

Članak 11. 
Prigovor zbog nepravilnosti postupka kandidiranja 

mogu podnijeti političke stranke i nositelji nezavisnih lista, koji 
su predložili liste, a prigovor zbog nepravilnosti u postupku 
izbora političke stranke i nositelji nezavisnih listi koji su sa 
svojim listama sudjelovali u izborima. 

Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 48 
sati do izvršenja radnje na koju je sastavljen prigovor. 

O prigovoru iz stavka 1. ovog članka odlučuje 
Općinsko izborno povjerenstvo u roku 48 sati rješenjem na način 
i po postupku utvrđenom Zakonom, Statutom i ovom Odlukom. 

Članak 12. 
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva može 

se izjaviti žalba u roku 48 sati od dana primitka rješenja o 
prigovoru. 

Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnom 
Uredu državne uprave. 

Ured državne uprave dužan je odlučiti o žalbi u roku 
od 48 sati od dana primitka žalbe. 

Članak 13. 
 Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući o 
prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na 
rezultate izbora poništit će radnje i odrediti njihovo ponavljanje, 
odnosno odrediti dan održavanja izbora za ponavljanje izbornih 
radnji. 

Ako izborne radnje iz prethodnog stavka nije moguće 
ponoviti, Općinsko izborno povjerenstvo poništiti će izbore i 
odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 



Broj   11/2013                                  Službeni glasnik Općine Velika Pisanica                                      Strana   4 

Članak 14. 
 Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnih odbora saziva 
Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti u roku od 30 dana od 
dana objave izbornih rezultata na oglasnoj ploči mjesnih odbora. 

Postupak konstituiranja obavlja se sukladno izbornom 
zakonu, a Vijeće mjesnog odbora je konstituirano izborom 
predsjednika Vijeća mjesnog odbora. 

Članak 15. 
 Izbori za članove Vijeća novoosnovanih mjesnih 
odbora i članova vijeća kojima je istekao mandat raspisuju se po 
njihovom osnivanju, odnosno isteku mandata, a nakon 
usklađivanja Statuta i drugih općih akata sa Zakonom. 

Članak 16. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Velika Pisanica 

Članak 17. 
 Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o 
provedbi izbora u mjesnim odborima, KLASA: 013-01/11-
01/02, URBROJ: 2103/05-01-11-1 od 26. rujna 2011. godine. 

KLASA: 022-06/13-01/06 
URBROJ: 2103/05-01-13-1 
Velika Pisanica,  1. listopada 2013. 

  Predsjednica Općinskog vijeća: 
  Ana Nemet, v.r. 

58. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), shodno 
primjeni Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 
144/12) i članka 31. i 90. Statuta Općine Velika Pisanica 
(Službeni glasnik broj: 05/13 i 07/13.) Općinsko vijeće Općine 
Velika Pisanica na 4. sjednici održanoj dana 01. listopada 2013. 
godine,  donosi 

ODLUKU
o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva

Članak 1. 
U Općinsko izborno povjerenstvo za provođenje 

izbora za Vijeće mjesnih odbora Općine Velika Pisanica 
imenuju se: 

1.  Krunoslav Markovinović  za predsjednika, 
2.  Želimir Filipović  za člana, 
3.  Martina Pavlović  za člana, 

1.  Marija Horvat  za zamjenika predsjednika, 
2.  Dražen Debač  za zamjenika člana, 
3.  Hrvoje Kastlinger  za zamjenika člana. 

Članak 2. 
Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Velika 
Pisanica.  

KLASA: 022-06/13-01/4
URBROJ: 2103/05-01-13-1     
Velika Pisanica, 01. listopada 2013.  

  Predsjednica Općinskog vijeća: 
  Ana Nemet, v.r. 

59. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), shodno 
primjeni Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 
144/12) i članka 31. i 90. Statuta Općine Velika Pisanica 
(Službeni glasnik broj: 05/13 i 07/13) Općinsko vijeće Općine 
Velika Pisanica na 4. sjednici održanoj dana 01. listopada 2013. 
godine 

ODLUKU 
o određivanju naknade za članove i zamjenike članova 

izbornog povjerenstva i biračkih odbora 

Članak 1. 
Općinsko vijeće određuje naknadu za rad Općinskog 

izbornog povjerenstva Općine Velika Pisanica za provođenje 
izbora za Vijeće mjesnih odbora Općine Velika Pisanica u 
iznosu od 300,00 kuna neto.

Članak 2. 
Općinsko vijeće određuje naknadu za rad biračkih 

odbora u iznosu od 100,00 kuna neto.

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Velika Pisanica. 

KLASA: 022-06/13-01/05 
URBROJ: 2103/05-01-13-1 
Velika Pisanica, 01. listopada 2013. 

  Predsjednica Općinskog vijeća: 
  Ana Nemet, v.r. 

60. 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), shodno 
primjeni Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj: 
144/12) i članka 31. i 90. Statuta Općine Velika Pisanica 
(Službeni glasnik broj: 05/13 i 07/13) Općinsko vijeće Općine 
Velika Pisanica na 4. sjednici održanoj dana 01. listopada 2013. 
godine 

ODLUKU 
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 

na području Općine Velika Pisanica 
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Članak 1. 
Ovom odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Velika Pisanica  kako  
slijedi: 

1.    za vijeće Mjesnog odbora Velika Pisanica, 
2.    za vijeće Mjesnog odbora Polum,             
3.    za vijeće Mjesnog odbora Ribnjačka, 
4.    za vijeće Mjesnog odbora Nova Pisanica,  
5.    za vijeće Mjesnog odbora Babinac,                  
6.    za vijeće Mjesnog odbora Bačkovica,      
7.    za vijeće Mjesnog odbora Čađavac,                
8.    za vijeće Mjesnog odbora Bedenička.                

Članak 2. 
Sukladno članku 2. stavku 1. Odluke o provedbi 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Velika Pisanica broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. 
ove Odluke određuje se kako slijedi: 

- za mjesni odbor pod rednim brojem: 
  1.   –   7 (sedam)  članova, 

- za mjesne odbore  pod rednim brojevima : 
  3. i 5. –  5 (pet) članova,  

- za mjesne odbore  pod rednim brojevima : 
  2., 4., 6., 7. i 8.  – 3 (tri) člana.   

Članak 3. 
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. 

studenog 2013. godine. 

Članak 4. 
Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista te obrasce 

očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature, političke 
stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Općinskom 
izbornom povjerenstvu za provedbu izbora za članove mjesnih 
odbora, na adresi Trg hrvatskih branitelja 3, Velika Pisanica, 
nakon stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 

Prijedlozi lista i očitovanja iz stavka 1. ovog članka 
moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu za 
provedbu izbora za članove mjesnih odbora u roku od 14 dana 
od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. 

Članak 5. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika 
Pisanica“, na oglasnoj ploči Općine Velika Pisanica (Trg 
hrvatskih branitelja 3, Velika Pisanica) i na WEB stranicama 
Općine Velika Pisanica.  

KLASA: 022-06/13-01/07 
URBROJ: 2103/05-01-13-1 
Velika Pisanica, 01. listopada 2013. godine 

  Predsjednica Općinskog vijeća: 
  Ana Nemet, v.r. 

61. 
Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi 

(''Narodne novine'' br. 90/11 i 83/13) i članka 53. Statuta Općine 
Velika Pisanica (Službeni glasnik Općine Velika Pisanica 05/13 
i 07/13 ), nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave 
javnog naručitelja Općine Velika Pisanica, Trg hrvatskih 
branitelja 3, 43 271 Velika Pisanica, i sastavljenog Zapisnika o 
pregledu i ocjeni ponuda, kojeg je sačinilo Povjerenstvo za 
javnu nabavu dana 24.09.2013.g., Općinski načelnik donosi 
dana  01.10.2013 slijedeću 

ODLUKU 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  

u otvorenom postupku javne nabave broj: 02/2013 
„Izvođenje radova na zgradi Društvenog doma u Babincu“ 

Članak 1. 
U otvorenom postupku javne nabave, objavljenom 

dana 05.09.2013. godine  u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave, broj poziva na nadmetanje 2013/S 002-0075510, 
evidencijski broj nabave 02/2013, za izvođenje radova na zgradi 
društvenog doma u Babincu, kao najpovoljnija odabrana je 
ponuda ponuditelja: 
Projekt inženjering d.o.o. Požega, Kneza Višeslava 30, 34 000 
Požega u iznosu 230.000,00 kuna sa PDV-om 287.500,00 kuna. 

Članak 2. 
Sukladno članku 98. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, 

rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave odluke o odabiru.  

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se  u "Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“ i 
Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Obrazloženje 

Općina Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, 43 
271 Velika Pisanica, MB:2575477, OIB: 18872765530, kao 
javni naručitelj, objavila je dana 05.09.2013. godine  u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave otvoreni postupak javne 
nabave za izvođenje  radova na zgradi društvenog doma u 
Babincu broj poziva na nadmetanje 2013/S 002-0075510, 
evidencijski broj nabave 02/2013. Procijenjena vrijednost 
nabave iznosi 230.000,00 kuna bez PDV-a. 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena sposobnog 
ponuditelja s preduvjetom ispunjenja svih uvjeta propisanih 
dokumentacijom za nadmetanje. 

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda, 24. rujna 2013. godine 
do 10:00 sati, pristigle su dvije ponude i to tvrtki: 

1. Projekt inženjering d.o.o., Kneza Višeslava 30,34 000 
Požega i 

2. Segrad d.d. Radnička cesta 63, 48 350 Đurđevac  
nakon čega su navedene javno otvorene u prisutnosti ovlaštenih 
predstavnika naručitelja i ovlaštenog predstavnika ponuditelja 
Segrad d.d. 

Ponuda Projekt inženjering d.o.o., Kneza Višeslava 30, 
34 000 Požega zaprimljena je 23.09.2013. g., a  nosi datum 
20.09.2013. godine. Ponuda je potpisana i uvezana u cjelinu. 
Cijena ponude iznosi 230.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 
287.500,00 kuna sa PDV-om.  

Ponuda Segrad d.d. Radnička cesta 63, 48 350 
Đurđevac, zaprimljena je 24.09.2013. g., a  nosi datum 
23.09.2013. godine. Ponuda je potpisana i uvezana u cijelinu. 
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Cijena ponude iznosi 260.262,64 kuna bez PDV-a odnosno 
325.328,30 kuna sa PDV-om. 

Razloga za isključenje ponuditelja nije bilo, niti 
razloga za odbijanje ponuda iz članka 81. stavka 4. i 5.  Zakona 
o javnoj nabavi. 

Povjerenstvo za javnu nabavu utvrdilo je da ponuditelj 
Projekt inženjering d.o.o., Kneza Višeslava 30, 34 000 Požega 
zadovoljava sve tražene uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, 
a ujedno je ponudio nižu cijenu od ponuditelja Segrad d.d.. te 
tako ispunilo uvjet prema uvjetima „Kriterij za odabiru ponude“ 
– najniža cijena u dokumentaciji za nadmetanje i članku 82. 
stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj Segrad d.d. 
u svojoj ponudi ponudio je cijenu višu od procijenjene 
vrijednosti predmeta nabave zbog čega je ponuda neprihvatljiva 
sukladno članku 29. stavku 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 
90/11, 83/13). 

Rok mirovanja sukladno članku  98.  Zakona o javnoj 
nabavi (NN 90/11) iznosi 10 dana od dana dostave odluke o 
odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog sljedećeg 
dana nakon dana dostave odluke o odabiru. 

Zbog svega navedenog odlučeno je kao u izreci. 

Uputa o pravnom lijeku: 
Radi zaštite svojih prava, ponuditelj može sukladno članku 145. 
i 146. Zakona o javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  br.  90/11, 
83/13)  izjaviti  žalbu  Državnoj  komisiji  za kontrolu postupaka 
javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb u roku od 5 
dana od dana primitka odluke o odabiru. Istodobno  s 
dostavljanjem  žalbe  Državnoj  komisiji,  jedan  primjerak  
žalbe  žalitelj  je  dužan dostaviti i naručitelju na dokaziv način.  

ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA 
Općinski načelnik Općine Velika Pisanica 
Fredi Pali, v.r. 

62. 
Na temelju članka 48. točke 6. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 144/12) Općinski načelnik donosi 

ODLUKU 
o imenovanju v.d. direktora trgovačkog društva 

Poduzetnički park Velika Pisanica d.o.o. 

Članak 1. 
DARIJA KOVARIK, imenuje se za v.d. direktora (u nastavku 
teksta Uprava) trgovačkog društva Poduzetnički park Velika 
Pisanica d.o.o. (u nastavku teksta Društvo). 

Članak 2. 
U upravljanju Društvom uprava ima slijedeće odgovornosti i 
obveze: 

- zastupa Društvo, 
- odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva, 
- odgovara za izradu financijskih izvješća Društva i 

dostavlja ih kao i izvješća o stanju Društva Skupštini, 
- vodi poslove Društva s pozornošću urednog i 

savjesnog gospodarstvenika i čuva poslovnu tajnu 
Društva, 

- odgovara Društvu za štetu koju mu pričini pravnim 
poslom koji je sklopio s društvom u svoje ili tuđe ime, 
ako za to prethodno ne dobije suglasnost Skupštine 
Društva, 

- ako povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za štetu 
kao solidarni dužnik, 

- nadoknađuje štetu, ako suprotno zakonu o trgovačkim 
društvima podijeli imovinu Društva, isplati kamatu ili 
dobit. 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u Službenom glasniku Općine Velika Pisanica. 

KLASA: 080-02/13-01/1 
URBROJ: 2103/05-03-13-01 
Velika Pisanica, 01. listopada 2013. 

    Općinski načelnik: 
    Fredi Pali, v.r. 
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„Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ je službeno glasilo Općine Velika Pisanica. 
Izdaje ga Općina Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, Velika Pisanica, 43 270 Veliki Grđevac. 

Za izdavača: Fredi Pali, Općinski načelnik 
Glavni i odgovorni urednik: Zlata Berkeš 
Tehnički i izvršni urednik: Hrvoje Bokan 

Telefon: 043/883-920, Fax: 043/883-926, e – mail: opcina-velika-pisanica2@bj.t-com.hr
WEB: www.velika-pisanica.hr

Naklada: 35 primjeraka 
Tisak: Općina Velika Pisanica, Jedinstveni upravni odjel 

http://www.velika-pisanica.hr/
mailto:opcina-velika-pisanica2@bj.t-com.hr

