


Na temelju članka 64. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 

136/12. i 15/15.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13. i 23/14.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana                   

_______________   donijelo je  

 

 

 

ODLUKU 

o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu  

Istarska razvojna agencija d.o.o. 

 

 

Članak 1. 

Grad Pazin u trgovačkom društvu Istarska razvojna agencija d.o.o. (dalje: IDA d.o.o.), sa 

sjedištem: Pula, Mletačka 12, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod MBS: 

040154708, OIB: 90084809413, i temeljnim kapitalom od 17.044.000,00 kuna 

(sedamnaestmilijunačetrdesetčetiri tisuće kuna), drži 1 (jedan) poslovni udio koji je upisan u 

knjizi poslovnih udjela  pod rednim brojem 5. 1. -  preuzeti poslovni udio u nominalnom iznosu 

od 432.000,00 kuna (četristotridesetdvijetisuće kuna).  

 

Utvrđuje se da Grad Pazin za dio preuzetog poslovnog udjela iz stavka 1. ovog članka Odluke 

nije izvršio uplatu uloga te da dio koji je ostao neuplaćen iznosi 64.000,00 kuna 

(šezdesetčetiritisuće kuna). 

 

Grad Pazin neće izvršiti uplatu iznosa iz stavka 2. ovog članka Odluke, već će, uz suglasnost 

ostalih članova društva IDA d.o.o., u skladu s člankom 2. stavak 1. i člankom 12. potpunog 

teksta Društvenog ugovora IDA d.o.o. od 09. 09. 2013. iskoristiti mogućnost da taj dio 

poslovnog udjela, za koji nije izvršena uplata uloga, prenese na drugu jedinicu lokalne  

samouprave koja nije član društva IDA d.o.o., odnosno na Grad Vodnjan - Dignano. 

 

 

Članak 2. 

U skladu s člankom 1. ove Odluke, Grad Pazin će svoj preuzeti poslovni udio u društvu IDA 

d.o.o. iz članka 1. stavak 1. ove Odluke podijeliti tako da od jedinstvenog poslovnog udjela 

nastanu dva poslovna udjela sljedećih rednih brojeva: 

A. redni broj 5.1.1. u nominalnom iznosu od 368.000,00 kuna (tristošezdesetosamtisuća kuna), 

za kojeg je ulog uplaćen u od strane Grada Pazina u novcu u cijelosti, i 

B. redni broj 11.1. u nominalnom iznosu od 64.000,00 kn (šezdesetčetiritisuće kuna), za kojeg 

će ulog biti uplaćen u novcu u cijelosti, od strane stjecatelja poslovnog udjela. 

 

Nakon izvršene podjele poslovnog udjela, prenositelj poslovnog udjela Grad Pazin će svoj 

budući novonastali poslovni udio naveden pod točkom B. stavka 1. ovog članka, označen 

rednim brojem 11.1., u nominalnom iznosu od 64.000,00 kuna (šezdesetčetiritisuće kuna), 

prenijeti u cijelosti na stjecatelja poslovnog udjela Grad Vodnjan - Dignano, s time da  stjecatelj 

nije u obvezi prenositelju  isplatiti  naknadu, jer će stjecatelj izvršiti uplatu nominalnog iznosa 

istog udjela u temeljni kapital društva IDA d.o.o.  

 

Članak 3. 

Radi provedbe podjele i prijenosa poslovnog udjela sve kako je to utvrđeno u člancima 1. i 2. 

ove Odluke, te u skladu s odredbama temeljnog akta društva IDA d.o.o., daje se suglasnost da se 

izvrši: 

-  podjela poslovnog udjela redni broj 5.1., preuzeti poslovni udio u nominalnom iznosu od 

432.000,00 kuna (četristotridesetdvijetisuće kuna) na način da od istog jedinstvenog poslovnog 

udjela nastaju dva poslovna udjela sljedećih rednih brojeva: redni broj 5.1.1., u nominalnom 

iznosu od 368.000,00 kuna (tristošezdesetosamtisuća kuna), za kojeg je ulog uplaćen u novcu u 

cijelosti, i redni broj 11.1., u nominalnom iznosu od 64.000,00 kuna (šezdesetčetiritisuće kuna), 

za kojeg će ulog biti uplaćen u novcu u cijelosti,  i 



-  prijenos novonastalog poslovnog udjela redni broj 11.1., u nominalnom iznosu od 64.000,00 

kuna (šezdesetčetiritisuće kuna), na novog člana društva IDA d.o.o. Grad Vodnjan – Dignano, 

Vodnjan, Trgovačka 2, OIB: 15554218499, koji će ulog uplatiti u novcu u cijelosti stjecatelj 

udjela. 

 

Donošenjem ove Odluke Grad Pazin: 

- odriče se prava prvokupa novonastalog poslovnog udjela redni broj 11.1. i daje suglasnost da 

se isti poslovni udio u IDA d.o.o. prenese u cijelosti na Grad Vodnjan – Dignano zaključenjem 

Ugovora o podjeli i prijenosu poslovnog udjela, 

- dopušta da se podjela i prijenos poslovnog udjela u društvu IDA d.o.o. redni broj 11.1.  upiše u 

Knjigu poslovnih udjela društva IDA d.o.o. na stjecatelja poslovnog udjela Grad Vodnjan - 

Dignano, kao i da se ista promjena članova Društva evidentira kod Trgovačkog suda u Pazinu. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina za provedbu svih pravnih radnji radi provedbe ove 

Odluke.      

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,                                                                                                            

                                                                      

Predsjednik Gradskog vijeća  

Boris Demark, prof. 

 

 
 




