
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13 ) Općinsko 
vijeće Općine Kloštar Ivanić na svojoj 7. sjednici održanoj dana 20.12.2013. godine donijelo je  
 

 
O D L U K U 

o pokretanju postupka odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za 

komunalne djelatnosti 
 

I. 
 

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić suglasno je s pokretanjem postupka podjele trgovačkog 
društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Savska 50 (u daljnjem 
tekstu: Društvo) i to odvajanjem s osnivanjem novog trgovačkog društva. 
 

II. 
 

Općinsko vijeće Općine Kloštar  Ivanić daje suglasnost da se odvajanje s osnivanjem iz točke I. ove 
Odluke, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 144/12 i ), izvrši na način da u Društvu 
ostanu sve dosadašnje djelatnosti osim djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za koje se 
osniva novo trgovačko društvo. 
 

III. 
 

Načelnik Općine Kloštar Ivanić kao član Skupštine Društva ovlašćuje se na donošenje svih potrebnih 
odluka i poduzimanje svih aktivnosti i pripremnih radnji potrebnih za provedbu odvajanja društva s 
osnivanjem, a sve u cilju usklađenja poslovanja s odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, 
broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) koji određuje kako javni isporučitelj vodne usluge ne može 
obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje. 
 
Općinski načelnik se osobito ovlašćuje za: 
 
-donošenje odluke o podjeli društva Ivakop d.o.o. odvajanjem s osnivanjem novog društva s 
ograničenom odgovornošću,  
-davanje suglasnosti na Plan podjele, Izmjene Društvenog ugovora trgovačkog društva Ivakop d.o.o. i 
Izjavu o osnivanju novog trgovačkog društva  
-davanje izričite izjave u obliku javnobilježničke isprave o tome da se odriče revizije podjele kao 
predstavnik imatelja udjela, 
-donošenje svih odluka koje su odredbama članka 550a. do 550r. Zakona o trgovačkim društvima u 
nadležnosti Skupština oba društva  
 

IV. 
 

Radnje iz točke I. i III. ove Odluke potrebno je poduzeti najkasnije do 31. prosinca 2013. godine, 
sukladno obvezama iz Zakona o vodama. 
 
Načelnik Općine Kloštar Ivanić je u svrhu provođenja odredaba ove Odluke ovlašten imenovati 
posebno Povjerenstvo. 
 
 
  

V. 
 



                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije. 
 
KLASA: 363-01/13-01-109 
URBROJ: 238/14-01/01-13-02 
Kloštar Ivanić, 20.12.2013.   
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