
 Temeljem članka 30. točke 7. i 15. 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 s 
člankom 412. Zakona o trgovačkim društvima (''Narodne novine'' broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 
118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13. i 110/15.) i člankom 8. Društvenog 
ugovora za Regionalnu razvojnu agenciju Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu 
suradnju Osijek od 18. siječnja 2007. godine, 7. svibnja 2010. godine, 4. rujna 2013. godine, 20. 
veljače 2014. godine, 5. veljače 2018. godine i 24. srpnja 2018. godine, Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je na 13. sjednici 16. kolovoza 2018. godine 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom 
društvu Regionalna razvojna agencija  

Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu 
i regionalnu suradnju, Osijek 

 
 
 

Članak 1. 
 

Županijska skupština konstatira: 
- da su Grad Osijek i Osječko-baranjska županija suvlasnici Regionalne razvojne agencije 
Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju, Osijek (u daljnjem tekstu: Društvo) s 
jednakim udjelom u temeljnom kapitalu Društva od ukupno 40.000,00 kuna, te stoga članovi Društva 
raspolažu s po jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna; 
- da je radi prijenosa poslovnog udjela s Grada Osijeka, kao prenositelja poslovnog udjela, na 
Osječko-baranjsku županiju, kao stjecatelja poslovnog udjela, provedena Revizija - procjene 
vrijednosti udjela članova društva Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za 
međunarodnu i regionalnu suradnju Osijek od 26. srpnja 2018. godine koju je izradio Auditus d.o.o.; 
- da vrijednost poslovnog udjela Grada Osijeka, koji se prenosi, sukladno Reviziji iznosi 
1.746.108,36 kuna, a slijedom procijenjene vrijednosti Društva u iznosu od ukupno 3.492.216,71 
kunu, od toga: 
- kapital i rezerve     1.405.137,00 kuna, 
- revalorizirana vrijednost nekretnine   2.919.681,61 kuna i 
- odgođeni prihodi radi neizvjesnih troškova    -832.601,90 kuna; 
- da je Gradsko vijeće Grada Osijeka 6. kolovoza 2018. godine donijelo Odluku o prijenosu 
poslovnog udjela u trgovačkom društvu Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za 
međunarodnu i regionalnu suradnju Osijek, KLASA: 302-01/18-1/23; URBROJ: 2158/1-01-18-9. 
 
 

Članak 2. 
 
 Ovom Odlukom Skupština prihvaća stjecanje poslovnog udjela u Društvu preuzimanjem 
poslovnog udjela Grada Osijeka iz članka 1. ove Odluke, a s obzirom na postojanje javnog interesa za 
Osječko-baranjsku županiju. 
 

Prijenos poslovnog udjela iz prethodnog stavka izvršit će se uz naknadu u visini procijenjene 
vrijednosti poslovnog udjela Grada Osijeka u iznosu od 1.746.108,36 kuna, a temeljem Ugovora o 
prijenosu poslovnog udjela koji će biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. 
 
 



Članak 3. 
 

Iznos naknade poslovnog udjela Grada Osijeka iz članka 2. ove Odluke bit će uplaćen na 
IBAN Grada Osijeka do 31. prosinca 2018. godine na teret Proračuna Osječko-baranjske županije za 
2018. godinu iz sredstava planiranih u Razdjelu 004 Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i 
fondove Europske unije, Glava 004 02 Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-
baranjske županije u okviru Programa 3025 Opći rashodi županijskih upravnih tijela. 
 
 

Članak 4. 
 

Skupština ovlašćuje župana Osječko-baranjske županije za potpisivanje Ugovora o prijenosu 
poslovnog udjela iz članka 2. ove Odluke te daljnje postupanje radi provedbe ove Odluke. 
 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u ''Županijskom glasniku''. 
 
 
KLASA: 024-02/18-01/22 
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 
Osijek, 16. kolovoza 2018. 
 
 
 
 Predsjednik 
 Dragan Vulin, v.r. 
 


