Temeljem članka 30. točka 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 sa 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.), člankom 13. Društvenog ugovora o
osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek od 30. listopada 2006. godine ("Županijski glasnik" broj
1/07.) i člankom 17. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019.
godinu ("Županijski glasnik" broj 17/18.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 18.
sjednici 19. veljače 2019. godine

ODLUKU
o stjecanju poslovnog udjela u
trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek
Članak 1.
Skupština konstatira:
da su Osječko-baranjska županija i Grad Osijek osnivači trgovačkog društva ULO
HLADNJAČA d.o.o. Osijek, (u daljnjem tekstu: Društvo) s jednakim udjelima u temeljnom kapitalu
Društva koji iznosi 2.000.000,00 kuna (slovima: dvamilijunakuna), te članovi Društva raspolažu s po
50% udjela u vlasništvu u nominalnom iznosu od 1.000.000,00 kuna,
da je Gradsko vijeće Grada Osijeka dana 18. prosinca 2018. godine donijelo Odluku o
prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu ULO hladnjača d.o.o. Osijek, KLASA: 910-04/1801/52, URBROJ: 2158/01-06-00/07-18-06, kojom Grad Osijek prenosi svoj poslovni udjel u
trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek na Osječko-baranjsku županiju.
Članak 2.
Ukupna vrijednost udjela članova Društva utvrđena Elaboratom o procjeni vrijednosti udjela
društva ULO HLADNJAČA d.o.o. za skladištenje, trgovinu i usluge Osijek koji je izradila tvrtka
Ažurnost d.o.o. Osijek, iznosi 800.000,00 kuna (slovima: osamstotisućakuna).
Članak 3.
Ovom Odlukom Skupština prihvaća stjecanje poslovnog udjela u Društvu preuzimanjem
poslovnog udjela Grada Osijeka iz članka 1. ove Odluke u visini njegove procijenjene vrijednosti uz
naknadu 400.000,00 kuna (slovima: četiristotisućakuna), temeljem ugovora o prijenosu poslovnog
udjela koji će biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.
Članak 4.
Skupština ovlašćuje Župana za potpisivanje ugovora iz članka 3. ove Odluke te daljnje
postupanje radi provedbe ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
KLASA: 024-02/19-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-19-6
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