Temeljem članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
4/02. - pročišćeni tekst i 9/03.), a u svezi članka 8. Odluke o privatizaciji trgovačkog društva KarašicaVučica d.d. Donji Miholjac, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 7. sjednici 29.
studenoga 2004. godine

PROGRAM
privatizacije trgovačkog društva
Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac
I.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Program privatizacije trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac donosi se radi
provedbe Odluke o privatizaciji trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac (u daljnjem
tekstu: Odluka o privatizaciji).

Članak 2.
Ovim Programom ureñuje se postupak privatizacije trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d.
Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Društvo), a osobito postupak predbilježbe i kupnje dionica, način
ostvarivanja jednakog prava stjecanja dionica, te prava na popust, nadležnost za rješavanje sporova i
druge odredbe kojima se potanje ureñuje postupak, te prava, odnosno obveze sudionika privatizacije.

II.

NAČIN PRIVATIZACIJE, PREDBILJEŽBA
I POZIV NA KUPNJU DIONICA
Članak 3.
Privatizacija Društva provest će se na način utvrñen člankom 3. Odluke o privatizaciji.

Osiguranje prava jednakog stjecanja dionica
Članak 4.
U svrhu osiguranja prava jednakog stjecanja dionica, osobe iz članka 3. točka 1. Odluke o
privatizaciji, pozvat će se da u roku od sedam (7) radnih dana, čiji početak odredi Komisija za provedbu
privatizacije (u daljnjem tekstu: Komisija) i koji bude objavljen u javnom pozivu na predbilježbu kupnje
dionica, u pisanom obliku obavijeste Društvo o tome da li žele ostvariti pravo kupnje dionica.
Poziv iz stavka 1. ovog članka objavit će se istog dana oglasom u najmanje jednim dnevnim
novinama i na oglasnoj ploči Društva, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na
snagu Odluke o privatizaciji.
Tekst oglasa utvrdit će Komisija, a oglas mora napose sadržavati sljedeće podatke:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

tvrtku i sjedište Društva;
podatke iz kojih je vidljivo na koji krug osoba se poziv odnosi;
podatke o utvrñenom načinu privatizacije Društva;
podatke o visini temeljnog kapitala Društva, te ukupan broj i nominalnu vrijednost dionica koje
se prodaju;
podatke o visini osnovnog i osobnog popusta, te o ograničenju u pogledu najvećeg broja dionica
koje se mogu predbilježiti;
rokove i uvjete za otplatu dionica;
odredbu da će se u pogledu zaposlenih i ranije zaposlenih koji, do isteka roka navedenog u
oglasu, ne daju izjavu o tome žele li ostvariti svoje pravo pri kupnji dionica i ne navedu koliko
dionica žele kupiti, smatrati kako su se odrekli svog prava jednakog stjecanja dionica;
uputu o sadržaju izjave o namjeravanoj kupnji dionica, te načinu i adresi na kojoj se daje, a u
skladu s odredbama članka 5. ovoga Programa.

Izjava o namjeri kupnje dionica
Članak 5.
Obrazac izjave o namjeri kupnje dionica sadrži sljedeće podatke:
1.
2.
3.

4.

ime i prezime, ime oca, adresu i jedinstveni matični broj osobe koja daje izjavu, s navodom
isprave kojom dokazuje državljanstvo Republike Hrvatske,
broj dionica koje želi kupiti i način otplate dionica (jednokratno - obročno),
podatke i dokaze o radnom stažu priznatom po propisima Republike Hrvatske - u pogledu
zaposlenih mjerodavna je kadrovska evidencija u Društvu. Ranije zaposleni pridonose i dokaze
iz kojih je vidljivo da imaju status ranije zaposlenog u Društvu. Ranije zaposleni pridonose i
potvrdu o ukupnom radnom stažu priznatom po propisima Republike Hrvatske koju im izdaje
sadašnji poslodavac ili presliku radne knjižice, umirovljenici presliku rješenja o stečenom pravu
na mirovinu,
mjesto i datum davanja izjave i vlastoručni potpis osobe koja je dala izjavu.

Izjava se daje osobno u sjedištu Društva, odnosno na mjestu kojeg svojom odlukom utvrdi
Komisija i objavi po pozivu na predbilježbu, na obrascu koji propiše Komisija. Izjava se može dati i
preko punomoćnika kojemu je u tu svrhu izdana posebna punomoć na kojoj je potpis izdavatelja
ovjeren, osim u slučaju kada se radi o odvjetničkoj punomoći.
Komisija će pri davanju izjave, uvidom u odgovarajuću javnu ispravu utvrditi da li osoba koja
obavlja predbilježbu dionica ima državljanstvo Republike Hrvatske.
Ako osobe iz članka 4. stavak 1. ovoga Programa do isteka roka navedenog u oglasu ne daju
izjavu s propisanim sadržajem ili ne prilože odgovarajući dokaz iz stavka 1. točke 3., te stavka 3. ovoga
članka, smatrat će se da su se odrekle svog prava jednakog stjecanja dionica.
Davanjem prve izjave o namjeravanom stjecanju dionica, smatra se konačno utvrñenim broj
dionica na koje se odnosi pravo kupnje osoba iz članka 4. stavak 1. ovoga Programa.

Članak 6.
Adresom osobe zainteresirane za kupnju dionica smatrat će se adresa koju takva osoba navede u
izjavi iz članka 5. ovoga Programa, odnosno u pogledu osobe koja je kupila dionice, adresom će se
smatrati adresa upisana u knjizi dionica Društva.
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Spomenute osobe dužne su prijaviti svaku promjenu adrese do koje bi došlo nakon davanja
izjave, odnosno nakon kupnje dionica, jer će se u protivnom smatrati valjanom dostavu pismena na
adresu iz stavka 1. ovoga članka.
Ako Odlukom o privatizaciji ili Programom nije odreñeno drukčije, smatrat će se da su Društvo
odnosno Osječko-baranjska županija, kao prodavatelj dionica, ispunili svoju Programom utvrñenu
obvezu bilo kojeg obavještavanja osobe iz stavka 1. ovoga članka, ako je pismeno uredno i na vrijeme
predano pošti kao preporučeno pismo.

Izvješće o stanju predbilježbe dionica
Članak 7.
Na temelju prispjelih izjava, Komisija će utvrditi i sastaviti popis osoba koje su u propisanom
roku dostavile izjavu iz članka 5. ovoga Programa, s brojem dionica s popustom što su ih pripravne
kupiti (u daljnjem tekstu: predbilježene dionice), te podacima o visini popusta koji im pripada u skladu s
Odlukom o privatizaciji i ovim Programom.
Ako Komisija utvrdi da su osobe iz članka 3. točka 1. Odluke o privatizaciji iskazale interes za
kupnjom većeg broja dionica od onog koji se može kupiti s pravom na popust, predložit će Poglavarstvu
Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo), da svojom odlukom utvrdi razmjerno
smanjenje njihovih prava na kupnju takvih dionica, i to za postotak za koji ukupni interes za spomenute
dionice premašuje najviše dopušteni broj takvih dionica.
Na temelju utvrñenja iz stavka 2. ovog članka, Komisija će izračunati ukupan broj
predbilježenih dionica i ukupni iznos prvog obroka kojeg osoba koja je obavila predbilježbu mora
uplatiti pri kupnji dionica, a u skladu s ovim Programom.
Ako se pri izračunavanju ne dobije puni broj, zaokruživanje se provodi na prvi manji puni broj
(nominalnu vrijednost dionice), odnosno primjenom drugog podobnog i pravičnog kriterija kojeg utvrdi
Komisija.
Na temelju izvješća iz stavka 1. odnosno stavka 3. ovoga članka, Komisija će predložiti
Poglavarstvu da donese odluku o pozivu na kupnju dionica.

Provoñenje postupka predbilježbe dionica
Članak 8.
Postupak predbilježbe dionica provest će i nadgledati Komisija, odnosno djelatnici stručnih
službi kojima to Komisija povjeri.

Poziv na kupnju dionica
Članak 9.
Na temelju odluke Poglavarstva, Komisija će u slučaju iz članka 7. stavak 2. ovoga Programa
obavijestiti osobe koje su dostavile izjavu iz članka 5. ovoga Programa, o razmjernom smanjenju
njihovih prava na kupnju predbilježenih dionica, te ih pozvati da u skladu s time kupe dionice.
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Poziv na kupnju dionica obavlja se preporučenim pismom, upućenim na adresu navedenu u
izjavi iz članka 5. ovoga Programa. Smatrat će se da je osoba kojoj se poziv upućuje uredno pozvana
ako je poziv predan pošti, te ako je to učinjeno najkasnije u toku tri (3) dana, prije dana od kojeg teče
rok za kupnju, ili ako je osobno uručen uz pisanu potvrdu primitka.
U pogledu osoba koje su zaposlene u Društvu u vrijeme donošenja takve odluke, spomenuta
obavijest i poziv za kupnju priopćit će se neposrednom dostavom pismena, uz osiguranje dokaza o
njegovu uručenju.
Poziv za kupnju dionica sadrži osobito sljedeće podatke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tvrtku i sjedište Društva;
podatke o visini temeljnog kapitala Društva, te ukupnom broju i nominalnoj vrijednosti na koju
glase dionice na koje se poziv odnosi;
podatak o osobi na koju se poziv odnosi i broj dionica što ih može kupiti ostvarujući pravo
jednakog stjecanja dionica;
podatke o visini osnovnog i osobnog popusta za osobe iz točke 3. ovoga stavka;
rokove i uvjete za uplatu i otplatu dionica, te iznos prvog obroka koji se plaća pri sklapanju
ugovora;
podatke o vremenu i mjestu u kojem se može obaviti uvid u Odluku o privatizaciji;
rok za kupnju dionica i datum od kojega taj rok počinje teći;
naznaku adrese, mjesta upisa i uredovnog vremena u kojem se obavlja upis;
napomenu kako se smatra da osoba koja upisuje dionice na temelju ovog poziva time ujedno
izjavljuje da je upoznata sa sadržajem Odluke o privatizaciji i ovoga Programa, te da u cijelosti
prihvaća druga prava i obveze utvrñene spomenutim aktima.

Rok za kupnju dionica
Članak 10.
Rok za kupnju dionica iznosi trideset (30) radnih dana računajući od dana navedenog u odluci
Poglavarstva. Komisija može odlučiti da se radnim danom smatra i subota.

III.

POTPIS UGOVORA I UPLATA

Sklapanje ugovora o prodaji dionica
Članak 11.
Osobe iz članka 3. točka 1. Odluke o privatizaciji, a koje su se predbilježile za kupnju dionica,
dužne su sklopiti ugovor o prodaji dionica s Osječko-baranjskom županijom.

Potpis ugovora o prodaji dionica
Članak 12.
Osoba koja kupuje dionice u postupku privatizacije, istodobno će uplatiti iznos prvog obroka
kupovine i sa svoje strane potpisati primjerak ugovora o prodaji dionica. Tekstovi ugovora prilažu se
materijalima o privatizaciji koji su javno izloženi u Društvu u skladu s odredbom članka 14. stavak 1.
ovoga Programa.
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Uplata prvog obroka kupovine i potpis ugovora o prodaji dionica obavlja se kao jedinstvena
radnja, u roku utvrñenom u skladu s odredbom članka 10. ovoga Programa. Za osobu koja u
spomenutom roku ne obavi bilo koju od spomenutih radnji ili o tome ne podnese dokaz, smatrati će se
da je odustala od kupnje dionice.

Zbirno izvješće o stanju upisa i uplata
Članak 13.
Nakon isteka roka iz članka 10. ovoga Programa, Komisija će predložiti Poglavarstvu na
usvajanje zbirno izvješće o stanju otkupa dionica, u kojem će napose istaknuti:
1.
2.
3.
4.
5.

ukupni iznos kupljenih dionica;
ukupni iznos dionica koje nisu kupljene;
ukupni iznos uplaćenog prvog obroka;
popis dioničara Društva s naznakom broja dionica što su ih uplatili;
ukupan broj preostalih dionica Društva koje se zadržavaju u vlasništvu Osječko-baranjske
županije.

IV.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Osobama ovlaštenim na kupnju dionica omogućit će se uvid u Odluku o privatizaciji i ovaj
Program u primjerenom roku prije sklapanja ugovora o prodaji dionica, u sjedištu Društva, svakog
radnog dana od 9,00 do 13,00 sati.
Sadržaj Odluke o privatizaciji i ovoga Programa obvezuje sve organe Društva, osobe koje
predbilježe dionice Društva, odnosno kojima te dionice pripadaju po odredbama ovoga Programa,
odnosno temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Članak 15.
Ovaj Program bit će objavljen u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu danom stupanja na
snagu Odluke o privatizaciji trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac.

Klasa: 024-02/04-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-04-8
Osijek, 29. studenoga 2004.

Predsjednik
Branimir Glavaš, v.r.
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