REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/18-01/6
URBROJ:2178/28-02-18/6
U Gornjoj Vrbi, 00.06.2018.godine
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„NN“ br. 81/15 – pročišćeni tekst), članka 64. Stavak 4. Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08.,
136/12. i 15/15) i članka 29. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije » br. 01/18), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 09. sjednici održanoj
00.06.2018.god. donijelo je:
ODLUKU
o prodaji dionica Općine Gornja Vrba u trgovačkom društvu PEVEC d.d.
Članak 1.
Općina Gornja Vrba u vlasničkoj strukturi trgovačkog društva PEVEC d.d., sa sjedištem u
Sesvetama, Savska cesta 84, ima u vlasništvu 278 dionica, ukupne nominalne vrijednosti 27.800,00
kn., što iznosi ukupno 0,0213 temeljnog kapitala.
Općinsko vijeće Gornja Vrba suglasno je da Općina Gornja Vrba, putem pravnog posla
kupoprodaje otuđi dionice opisane u prethodnom stavku ovog članka.
Članak 2.
Nominalna vrijednost dionica je 27.800,00 kn., a tržišna vrijednost iznosi 48.658,34 kn., temeljem
obavijesti Središnjeg klirinško-depozitarnog društva d.d., od 29.12.2017.godine.
Članak 3.
Početna kupoprodajna cijena jedne dionice utvrđuje se u iznosu od 199,00 kn., odnosno u iznosu
od 55.322,00 kn., za cijeli paket dionica.
Ponuđena cijena mora biti izražena u kunama u jediničnoj cijeni po dionici i ukupnoj cijeni za cijeli
paket koji je predmet prodaje.
Članak 4.
Postupak prodaje dionica provest će se neposrednom prodajom zainteresiranom ponuditelju
DICENTRA d.o.o., Osijek.
Članak 5.
Iznos od prodaje dionica trgovačkog društva PEVEC d.d.,koristit će se sukladno odredbama članka 65.
Zakona o proračunu („NN“ br. 87/08., 136/12. i 15/15)
Članak 6.
Općinsko vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika da provede postupak sukladno ovoj Odluci te da
potpiše Ugovor o prodaji dionica.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Predsjednik općinskog vijeća:
Renata Lucić
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