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PRIJEDLOG ODLUKE O  

PRIJENOSU GOSPODARSKE 

CJELINE REGIONALNE RAZVOJNE 

AGENCIJE SLAVONIJE I BARANJE 

D.O.O. ZA MEĐUNARODNU I 

REGIONALNU SURADNJU JAVNOJ 

USTANOVI ŽUPANIJSKOJ 

RAZVOJNOJ AGENCIJI 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
 

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: 

Agencija) osnovana je Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 

4/18.) temeljem članka 24. stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne 

novine" broj 147/14. i 123/17.). 

Agencija je javna ustanova koja obavlja poslove od javnog interesa, osnovana s ciljem 

učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Osječko-baranjske županije kao 

regionalni koordinator. 

S obzirom na odredbe Zakona o regionalnom razvoju koje propisuju osnivanje javne ustanove 

u svrhu učinkovitije koordinacije i poticanje regionalnog razvoja, Regionalna razvojna agencija 

Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju  kao trenutni regionalni koordinator 

gubi tu ulogu te se ukazala potreba za prenošenjem gospodarske cjeline sa Regionalne razvojne 

agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju, Osijek na Javnu ustanovu 

Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije. 

Prema članku 38. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 115/16.) gospodarska 

cjelina je sva imovina i obveze što u poslovnom i organizacijskom smislu čini samostalni subjekt, 

odnosno subjekt sposoban za samostalno poslovanje.  

Gospodarsku cjelinu Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu 

i regionalnu suradnju čine sva prava i obveze, materijalna i nematerijalna imovina te ugovori o radu 

radnika. 

Prema Financijskom izvješću o poslovanju za razdoblje od 01.01.-31.07. 2018. godine 

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju 

ostvarila je ukupni prihod od 3.370.034,00 kune te pozitivan financijski rezultat od 247.806,00 kuna, 

prije oporezivanja. 

Za navedeno razdoblje prema Financijskom izvješću odgođeno plaćanje troškova i prihod 

budućeg razdoblja iznosi 2.306.580,00 kuna (odgođeni prihod radi neizvjesnih troškova iznosi 

832.601,90 kuna, unaprijed naplaćeni prihodi po projektima 808.978,04 kuna i odgođeni prihodi iz 

lokalnih potpora za projekte iznos 665.000,00 kuna). 

Temeljem Ugovora o prijenosu poslovnog udjela od 20.08.2018. godine (KLASA: 022-04/18-

03/1, URBROJ: 2158/1-01-02-18-383) između Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, Osječko-

baranjska županija je jedini član trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija Slavonije i 

Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju, s temeljnim kapitalom 40.000,00 kuna. 

Prema članku 38. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 115/16.) vrijednost 

gospodarske cjeline procjenjuje se prema tržišnoj cijeni. 

Procijenjena tržišna vrijednost trgovačkog društva Regionalna razvojna agencija Slavonije i 

Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju na dan 31.07.2018. iznosi  3.685.849,71 kuna, a  

od toga: 

- kapital i rezerve     1.598.770,00 kuna, 

- revalorizirana vrijednost nekretnine   2.919.681,61 kuna i 

- odgođeni prihodi radi neizvjesnih troškova   -832.601,90 kuna. 



 2 

Iskazanu vrijednost nekretnine čini stan u Bruxellesu, na adresi Ulica Montoyer 18b, 1000 

Brussells, stan na 2. katu, oznake 2A/18, u vlasništvu Regionalne razvojne agencije Slavonije i baranje 

d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju. 

 

Gospodarska cjelina prenijet će se cjelokupna sa stanjem utvrđenim na dan potpisa ugovora o 

prijenosu gospodarske cjeline, a  što će se utvrditi odredbama samog ugovora. 

 

Sukladno odredbama članka 30. točka 7. Statuta Osječko-baranjske županije Skupština  

odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom Županije, 

ako se radi o imovini veće vrijednosti od vrijednosti utvrđene zakonom o kojoj je za odlučivanje 

nadležan župan, kao i davanju suglasnosti pravnim osobama čiji je su/osnivač odnosno su/vlasnik 

Županija na raspolaganje njihovom imovinom takove vrijednosti, ako je to predviđeno zakonom, 

njihovim osnivačkim aktom odnosno statutom. 
 

Nakon donošenja odluke o prijenosu gospodarske cjeline slijedi potpisivanje ugovora o 

prijenosu gospodarske cjeline između Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za 

međunarodnu i regionalnu suradnju i Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske 

županije. 
 

 Glede pravnih učinaka prijenosa gospodarske cjeline članak 102. Zakona o obveznim 

odnosima ("Narodne novine" broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.) određuje da osoba na koju 

prijeđe na temelju ugovora neka imovinska cjelina (poduzeće i sl.) pojedinca ili pravne osobe, ili dio 

te cjeline, odgovara za dugove koji se odnose na tu cjelinu, odnosno na njezin dio, pored dotadašnjeg 

imatelja i solidarno s njim, ali samo do vrijednosti njezine aktive te da neće imati pravni učinak prema 

vjerovnicima odredba ugovora kojom bi se isključivala ili ograničavala ta odgovornost. 
 

 Sukladno članku 137. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14. i 127/17) ako se 

statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, 

gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, 

na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća 

koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela 

gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja. Radnik čiji je ugovor o radu prenesen na taj 

način zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenošenja ugovora o radu. 

Poslodavac na kojeg se prenose ugovori o radu preuzima s danom prenošenja u neizmijenjenom 

obliku i opsegu sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu. Poslodavac koji na novog 

poslodavca prenosi poduzeće, dio poduzeća, obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske 

djelatnosti dužan je novog poslodavca, potpuno i istinito, pisano izvijestiti o pravima radnika čiji se 

ugovori o radu prenose. 
 

Prema članku 7. stavak 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 

73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16.), kod prijenosa uz naknadu ili bez naknade ili u 

obliku uloga u društvo, ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu na drugog 

poreznog obveznika (primatelja) smatra se da nije došlo do isporuke, a taj porezni obveznik smatra se 

pravnim slijednikom primatelja. 
 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske objavila je 31. srpnja 2018. godine Poziv za 

podnošenje zahtjeva za akreditaciju regionalnih koordinatora (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet 

Poziva je podnošenje zahtjeva za akreditaciju regionalnih koordinatora sukladno članku 25. Zakona i 

sukladno Pravilniku o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora. Rok za podnošenje 

zahtjeva je 1. listopada 2018. godine. S obzirom na relativno kratak rok potrebno je žurno ispuniti sve 

potrebne preduvjete za ishođenje akreditacije regionalnog koordinatora Javne ustanove Županijska 

razvojna agencija Osječko-baranjske županije, kao i preuzimanje gospodarske osnove Regionalne 

razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju, čime se stvaraju 

pretpostavke za korištenje sredstava tehničke pomoći iz bespovratnih sredstava fondova Europske 

unije za djelatnosti i rad zaposlenika Javne ustanove. Istovremeno se predlažu dopune osnivačkog 

akta i Statuta novoosnovane javne ustanove. 
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 Stoga je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine pravovremene provedbe, predloženo 

stupanje na snagu prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku", o tom se prijedlogu u odnosu na 

predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 101. stavak 2. Poslovnika, Skupština posebno 

izjašnjava utvrđivanjem da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju. 

 

S obzirom na navedeno, predlaže se Skupštini donošenje Odluke, kako slijedi: 
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 Temeljem članka 19. i članka 30. točka 7. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije 

("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 

4/18.), a u svezi članka 24. stavak 3. i 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 

("Narodne novine" broj 147/14. i 123/17.), članka 137. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14. i 

127/17.) i članka 7. stavak 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 73/13., 

99/13., 148/13., 153/13., 143/14. i 115/16.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ___ 

sjednici _____________ 2018. godine 

 

O D L U K U 
 

o prijenosu gospodarske cjeline Regionalne 

razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. 

za međunarodnu i regionalnu suradnju 

Javnoj ustanovi Županijskoj razvojnoj agenciji 

Osječko-baranjske županije 
 

Članak 1. 

 

Slijedom ove Odluke prenosi se gospodarska cjelina Regionalne razvojne agencije Slavonije i 

Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju Javnoj ustanovi Županijskoj razvojnoj Agenciji 

Osječko-baranjske županije. 

 

Članak 2. 

 

Skupština konstatira da je u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja, 

Osječko-baranjska županija, kao nositelj planiranja razvoja za svoje područje, osnovala Javnu 

ustanovu Županijsku razvojnu Agenciju Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 4/18.), 

za obavljanje poslova regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike 

Hrvatske. 

 

Članak 3. 

 

Slijedom ove Odluke, te po odlukama nadležnih tijela Društva i Javne ustanove iz članka 1. 

ove Odluke, a temeljem ugovora o prijenosu gospodarske cjeline, izvršit će se prijenos gospodarske 

cjeline odnosno svih prava i obveza, materijalne i nematerijalne imovine te ugovora o radu radnika 

Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju, kao 

prenositelja, koju će gospodarsku cjelinu preuzeti Javna ustanova Županijska razvojna agencija 

Osječko-baranjske županije, kao stjecatelj koji se prema tome smatra pravnim slijednikom 

prenositelja. 

 

Članak 4. 

 

Prijenos gospodarske cjeline Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za 

međunarodnu i regionalnu suradnju Javnoj ustanovi Županijskoj razvojnoj Agenciji Osječko-baranjske 

županije, temeljem ugovora iz članka 3. ove Odluke bit će izvršen bez naknade, u skladu sa zakonom i 

odredbama toga ugovora. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 Predsjednik 

 Dragan Vulin 
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