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a)

PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI DIONICA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA ODVODNJA D.D.
DARDA

b)
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OSIJEK

Trgovačko društvo Odvodnja d.d. Darda za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Darda, Sv.
Ivana Krstitelja 115 upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta
03007532, OIB: 22880061995, MB: 03305511. Djelatnost Društva je gradnja vodnih građevina; šifra
djelatnosti 4291.
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 29. studenoga 2004. godine Odluku o
privatizaciji trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda, te Program privatizacije trgovačkog društva
d.d. Odvodnja d.d. Darda ("Županijski glasnik" broj 13/04.), temeljem članka 206. Zakona o vodama
("Narodne novine" broj 107/95.) i članka 30. točke 2. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 4/02. i 9/03.), a uz prethodno mišljenje
Uprave vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike
Hrvatske.
Temeljni kapital Društva upisan u sudski registar iznosi 3.978.300,00 kuna, a podijeljen je na
13.261 dionicu, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna.
Vlasnička struktura kapitala je sljedeća: mali dioničari drže 9.812 dionica i Osječkobaranjska županija 3.449 dionica. U temeljnom kapitalu Osječko-baranjska županija raspolaže
udjelom u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 1.034.700,00 kuna.
Uprava Društva sastoji se od jednog člana, a Nadzorni odbor čini pet članova. Društvo
prosječno zapošljava 60 radnika.
Društvo posluje pozitivno, a ostvarena neto dobit iz poslovanja za 2015. godinu iznosi
33.177,00 kuna.
Trgovačko društvo Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Osijek, Stjepana Radića 8
upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta: 030037160, OIB:
70333556049. Prema obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta
osnovna djelatnost Društva je gradnja vodnih građevina, a šifra djelatnosti je 4291.
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 29. studenoga 2004. godine Odluku o
privatizaciji trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek, te Program privatizacije trgovačkog društva Vuka
d.d. Osijek ("Županijski glasnik" broj 13/04.), temeljem članka 206. Zakona o vodama ("Narodne
novine" broj 107/95.) i članka 30. točke 2. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 4/02. i 9/03.), a uz prethodno mišljenje Uprave vodnog
gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske.
Prodaja dionica utvrđena je Odlukom da se privatizacija realizira na način da se dionice
prodaju zaposlenima i ranije zaposlenim u Društvu uz popust, za potrebe radničkog dioničarstva,
odnosno ESOP programa, Hrvatskim vodama, te Osječko-baranjskoj županiji.
Temeljni kapital Društva upisan u sudski registar iznosi 9.925.200,00 kuna, a podijeljen je na
33.084 redovne dionice, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna.
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Vlasnička struktura Društva je sljedeća: mali dioničari drže 4.002 dionice, ESOP-VUKA
d.o.o. Osijek 18.671 dionicu, Osječko-baranjska županija 10.120 dionica i 291 vlastita dionica.U
temeljnom kapitalu Osječko-baranjska županija raspolaže udjelom u ukupnoj nominalnoj vrijednosti
od 3.036.000,00 kuna.
Uprava Društva sastoji se od jednog člana, a Nadzorni odbor čini pet članova. Društvo
prosječno zapošljava 101 radnika.
Društvo posluje pozitivno, a ostvarena neto dobit iz poslovanja za 2015. godinu iznosi
581.970,00 kuna.
Budući da su trgovačka društva Odvodnja d.d. Darda te Vuka d.d. Osijek, koja su bila u 100%
vlasništvu Osječko-baranjske županije prošla kroz proces privatizacije u vodnom gospodarstvu,
financijski stabilna i uspješna u poslovanju, procjenjuje se da više ne postoji interes Županije da se
zadrži u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava. Sredstva od prodaje dionica prihod su Osječkobaranjske županije i moguće ih je staviti u funkciju izvršavanja novih financijskih obveza Županije.
Trgovačkim društvima prodajom dionica stvaraju se uvjeti za mogućnost aplikacija na svim
natječajima za izvođenje radova u vodnom gospodarstvu, na svim razinama, jer postotak u vlasništvu
lokalne samouprave više neće biti ograničavajući faktor pri natjecanju.
Sukladno članku 64. stavak 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i
15/15.) u slučaju da prestane javni interes jedinice lokalne i područne( regionalne) samouprave za
vlasništvo dionica, predstavničko tijelo može odlučiti da se dionice prodaju. Postupak prodaje pokreće
se objavom poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica.
Slijedom navedenog, Župan predlaže Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje odluka
koje u prijedlogu glase:
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a)
Temeljem članka 64. stavak 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i
15/15.) i 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. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na _______ sjednici __________________ 2016. godine

ODLUKU
o prodaji dionica trgovačkog društva
Odvodnja d.d. Darda
I.
Temeljni kapital trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda u iznosu od 3.978.300,00 kuna
(slovima: trimilijunadevetstosedamdesetosamtisućatristo kuna), podijeljen je na 13.261 redovnu
dionicu, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna (slovima: tristo kuna).
U temeljnom kapitalu iz stavka 1. Osječko-baranjska županija raspolaže udjelom koji čini
3.449 dionica (slovima: tritisućečetiristočetrdesetdevet dionica) u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od
1.034.700,00 kuna (slovima: milijuntridesetčetiritisućesedamsto kuna) što čini 26,00% temeljnog
kapitala.
II.
Skupština Osječko-baranjske županije utvrđuje da više ne postoji javni interes Osječkobaranjske županije za zadržavanjem dionica u temeljnom kapitalu Društva.
III.
Iz razloga utvrđenih točkom II. pristupit će se prodaji cjelokupnog paketa dionica Osječkobaranjske županije u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda.
Prodaja dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda izvršit će se temeljem javnog
prikupljanja ponuda. Početna cijena je nominalna vrijednost dionica iskazana u točki I. ove Odluke.
Sredstva od prodaje dionica uplatit će se u Proračun Osječko-baranjske županije jednokratno.
Prednost pri kupnji dionica imaju dioničari i Društvo.
IV.
Ovlašćuje se Župan da provede postupak iz točke III., te pod uvjetima utvrđenim ovom
Odlukom sklopi ugovor o prodaji.
V.
Ova Odluka bit će objavljena u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević

3

b)
Temeljem članka 64. stavak 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i
15/15.) i 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. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na _______ sjednici _____________________ 2016. godine

ODLUKU
o prodaji dionica trgovačkog društva
Vuka d.d. Osijek
I.
Temeljni kapital trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek u iznosu od 9.925.200,00 kuna
(slovima: devetmilijunadevetstodvadesetpettisućadvjesto kuna), podijeljen je na 33.084 redovnih
dionica, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna (slovima: tristo kuna).
U temeljnom kapitalu iz stavka 1. Osječko-baranjska županija raspolaže udjelom koji čini
10.120 dionica (slovima: desettisućastodvadeset) u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 3.036.000,00
kuna (slovima: trimilijunatridesetšesttisuća kuna) što čini 30,58% temeljnog kapitala.
II.
Skupština Osječko-baranjske županije utvrđuje da ne postoji javni interes Osječko-baranjske
županije za zadržavanjem dionica u temeljnom kapitalu Društva.
III.
Iz razloga utvrđenih točkom II. pristupit će se prodaji cjelokupnog paketa dionica Osječkobaranjske županije u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek.
Prodaja dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek izvršit će se temeljem javnog
prikupljanja ponuda. Početna cijena je nominalna vrijednost dionica iskazana u točki I. ove Odluke.
Sredstva od prodaje dionica uplatit će se u Proračun Osječko-baranjske županije jednokratno.
Prednost pri kupnji dionica imaju dioničari i Društvo.
IV.
Ovlašćuje se Župan da provede postupak iz točke III., te pod uvjetima utvrđenim ovom
Odlukom sklopi ugovor o prodaji.
V.
Ova Odluka bit će objavljena u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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