
            
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.) i članka 30. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije“ 13/09.), Gradsko vijeće Grada Zaboka, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 10. 
ožujka 2011. godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama  
Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću «PLAVINKA» 

 
I. 

 U Odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću «PLAVINKA» („Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/05. i 4/06.), u točki IV. stavku 1. Odluke, iza 
teksta „92.33 djelatnost sajmova i zabavnih parkova“ briše se točka i stavlja se zarez te se 
dodaju alineje kako slijedi: 
 

* stručni poslovi prostornog uređenja, 
* projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, 
* nadzor nad gradnjom, 
* prijevoz za vlastite potrebe, 
* proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 
* proizvodnja metalnih konstrukcija, 
* pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, 
* proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla, 
* promet gnojivima i poboljšivačima tla, 
* uzgoj vrtnog i ukrasnog bilja, 
* uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uređenje i održavanje krajolika. 

 
II. 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zaboka, Ivan Hanžek, oec., da kod javnog 
bilježnika da izjave potrebne za provođenje ovih izmjena i dopuna Odluke o osnivanju pri 
Trgovačkom sudu u Zagrebu. 

III. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije“.  
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                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                        Zoran Krajačić 
 



Dostaviti: 
1. Trgovački sud u Zagrebu, Amruševa 2, 
2. Javni bilježnik, Vlasto Podgajski, dipl. iur. 
3. PLAVINKA d.o.o., Zaboka, Matije Gupca 22, 
    n/r gosp. Krešimiru Končevski, 
4. Ured državne uprave u  
    Krapinsko-zagorskoj županiji, 
    Služba za zajedničke poslove, 
    Krapina, Magistratska 1, 
5. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 
    i javne potrebe, ovdje, 
6. Za objavu u "Službenom glasniku  
    Krapinsko-zagorske županije", 
7. Za zbirku akata, 
8. Za prilog zapisniku, 
9. Pismohrana.  
 


