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Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac 

 
 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka. 
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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu  

Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka 
 
 

 Tehnološko-inovacijski centar d.o.o za promicanje novih tehnologija, inovacija i 
poduzetništva, MBS: 040102660, OIB: 38755104051 (u daljnjem tekstu: Društvo), osnovano 
je na inicijativu Sveučilišta u Rijeci po uzoru na tehnološke centre u Europi, s ciljem da 
omogući prijenos znanosti sa Sveučilišta na mala i srednja poduzeća. 
 Društvo je osnovano krajem 1997, a započelo s radom 1998. Sjedište mu je u Rijeci u 
ulici Janka Polić Kamova 19. Društvo djeluje i kao inkubator za poduzetnike koje se bave 
višim i visokim tehnologijama. Prostor kojem raspolaže inkubator obuhvaća 670 m2. 
Poduzetnici  provode 3-5 godina u prostorijama TIC-a, a poslije ga napuštaju jer imaju 
osiguran plasman na tržištu. 
 Na dan pisanja ovog materijala, društvo ima upisani temeljni kapital u iznosu od 
625.000,00 kuna. Organe društva čine Skupština, Uprava (jedan član) i Nadzorni odbor (5 
članova). 
 Poslovne udjele u Društvu imaju:  
- Sveučilište  u Rijeci s poslovnim udjelom od 56,8% (nominalno 355.000,00 kuna), 
- Primorsko-goranska županija s poslovnim udjelom od 16,0% (nominalno 100.000,00 
kuna), 
- Grad Rijeka s poslovnim udjelom od 16% (nominalno 100.000,00 kuna), 
- Privredna banka Zagreb d.d. s poslovnim udjelom od 11,20 % (nominalno 70.000,00 
kuna). 
 Društvo posluje s gubitkom dvije godine i ima problema s likvidnošću.  
 Skupština Društva je na 16. sjednici 3. travnja 2012. jednoglasno donijela odluku 
(Odluka br. 93) da se gubitak poslovanja Društva za 2011. godinu koji iznosi 174.690,38 
kuna, dijelom pokrije iz prethodne zadržane dobiti koja iznosi 43.166,94 kuna. Skupština 
Društva je na istoj sjednici jednoglasno donijela zaključak kojim predlaže osnivačima da se 
iznos od 131.523,44 kune preostalog gubitka pokrije smanjenjem temeljnog kapitala 
proporcionalno udjelima osnivača u temeljnom kapitalu.  
 Promjene temeljnog kapitala, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima  se provode 
kroz izmjene Društvenog ugovora i odgovarajućih odluka o izmjenama Društvenog ugovora i 
smanjenju temeljnog kapitala koje donosi Skupština Društva, što nije provedeno.  
 U međuvremenu se Gradu Rijeci obratio član Društva i njegov većinski vlasnik, 
Sveučilište u Rijeci sa molbom da Grad prepusti svoj poslovni udio u Društvu Sveučilištu u 
Rijeci bez naknade. 
 Predlagatelj obrazlaže zahtjev činjenicom da je Sveučilište 2007. godine osnovalo  
Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (MBS: 040251068, OIB: 
70410022758) sa sredstvima projekta Svjetske banke (dalje u tekstu: SteP). Sveučilište je 
jedini član SteP-a, odnosno 100%-tni vlasnik, dok su Grad Rijeka i Primorsko-goranska 
županija partneri u samom projektu. 
 SteP djeluje u prostoru Sveučilišnog Kampusa na Trsatu. Razvio se u sveučilišno 
trgovačko društvo koje povezuje stručnjake iz područja znanosti i visokog obrazovanja s 
gospodarstvom.  Ciljevi Step-a su stvoriti znanstveno-tehnologijsko i poslovno okruženje koje 
inspirira i potiče razvoj znanosti, inovativnosti, kreativnost i poduzetnički duh pružanjem 
adekvatne infrastrukture, stručnih servisa, savjetovanja i pristupa strateškom networku te 
inkubacija novonastalih, na znanju baziranih tvrtki kao i zaštita novonastalog intelektualnog 
vlasništva. To je proces transfera tehnologija (TT) koji se odvija između Sveučilišta i 
gospodarskog sektora. 
 Iz navedenog se vidi da je Step preuzeo djelatnost Društva, stoga je prema 
planovima predlagatelja daljnji korak u razvoju projekta pripajanje Društva SteP-u, kako bi 
zajednički radili snažnije na strateškim cijevima Sveučilišta u povezivanju znanosti i visokog 
obrazovanja s gospodarskim aktivnostima iz okruženja. 

17 
 



 Prema odredbi članka 11. Društvenog ugovora Društva, za prijenos poslovnih udjela 
između članova Društva nije potrebna suglasnost Društva. Za pravni posao prijenosa 
poslovnog udjela, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, potreban je ugovor o prijenosu 
prava jer se prijenosom poslovnog udjela stječu članska prava. Za  
valjanost ugovora potrebno je da je sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne 
isprave koju potvrđuje javni bilježnik. 
 
Sukladno članku 46. Statuta Grada Rijeke, odluku o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) 
dionica, odnosno udjela Grada u trgovačkim društvima čiji je osnivač Grad, donosi Gradsko 
vijeće Grada Rijeke.  
 Stoga se ovim materijalom predlaže Odluka o prijenosu poslovnog udjela sa Grada 
na Sveučilište u Rijeci u kojoj se ovlašćuje Gradonačelnik na potpis ugovora o prijenosu 
poslovnog udjela. 
 Sukladno članku 26. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012, 
Gradsko vijeće može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju ukoliko 
prestane javni interes za vlasništvom te ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. 
 Povezivanje znanosti i gospodarstva radi otvaranja novih radnih mjesta u visoko 
produktivnim zanimanjima i konkurentno gospodarstvo je u javnom interesu koji će se 
snažnije realizirati objedinjavanjem resursa i značajnim smanjivanjem troškova poslovanja u 
jednom trgovačkom društvu. Za razvoj javnog interesa nije odlučujući udio u vlasničkoj 
strukturi Društva, već podrška realizaciji samih projekata, što je odrednica Grada Rijeke 
utvrđena u Smjernicama Gradonačelnika za razdoblje 2009-2013.   
 Stoga se predlaže da se prihvati zamolba predlagatelja o prijenosu udjela sa Grada 
na Sveučilište u Rijeci te da se prijenos udjela izvrši bez naknade. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _______2012. donijelo 
je 

 
ODLUKU 

o prijenosu poslovnog udjela u  trgovačkom društvu 
Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka 

 
 

Članak 1. 
 
 Grad Rijeka prenijet će poslovni udjel u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski 
centar d.o.o. Rijeka, nominalne vrijednosti od 100.000,00 kuna, bez naknade, na Sveučilište 
u Rijeci. 
 

Članak 2. 
 
 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o prijenosu 
poslovnog udjela sa Sveučilištem u Rijeci. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije". 
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TOČKA 14.

Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka

                          

R E P U B L I K A   H R V A T S K A


PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 


            GRAD RIJEKA


    Gradonačelnik


Rijeka 16. 10. 2012.

Gradsko vijeće Grada Rijeke


n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac



Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka.


GRADONAČELNIK


mr.sc. Vojko OBERSNEL




O b r a z l o ž e nj e


Prijedloga odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka


Tehnološko-inovacijski centar d.o.o za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva, MBS: 040102660, OIB: 38755104051 (u daljnjem tekstu: Društvo), osnovano je na inicijativu Sveučilišta u Rijeci po uzoru na tehnološke centre u Europi, s ciljem da omogući prijenos znanosti sa Sveučilišta na mala i srednja poduzeća.



Društvo je osnovano krajem 1997, a započelo s radom 1998. Sjedište mu je u Rijeci u ulici Janka Polić Kamova 19. Društvo djeluje i kao inkubator za poduzetnike koje se bave višim i visokim tehnologijama. Prostor kojem raspolaže inkubator obuhvaća 670 m2. Poduzetnici  provode 3-5 godina u prostorijama TIC-a, a poslije ga napuštaju jer imaju osiguran plasman na tržištu.


Na dan pisanja ovog materijala, društvo ima upisani temeljni kapital u iznosu od 625.000,00 kuna. Organe društva čine Skupština, Uprava (jedan član) i Nadzorni odbor (5 članova).



Poslovne udjele u Društvu imaju: 


· Sveučilište  u Rijeci s poslovnim udjelom od 56,8% (nominalno 355.000,00 kuna),


· Primorsko-goranska županija s poslovnim udjelom od 16,0% (nominalno 100.000,00 kuna),


· Grad Rijeka s poslovnim udjelom od 16% (nominalno 100.000,00 kuna),


· Privredna banka Zagreb d.d. s poslovnim udjelom od 11,20 % (nominalno 70.000,00 kuna).



Društvo posluje s gubitkom dvije godine i ima problema s likvidnošću. 



Skupština Društva je na 16. sjednici 3. travnja 2012. jednoglasno donijela odluku (Odluka br. 93) da se gubitak poslovanja Društva za 2011. godinu koji iznosi 174.690,38 kuna, dijelom pokrije iz prethodne zadržane dobiti koja iznosi 43.166,94 kuna. Skupština Društva je na istoj sjednici jednoglasno donijela zaključak kojim predlaže osnivačima da se iznos od 131.523,44 kune preostalog gubitka pokrije smanjenjem temeljnog kapitala proporcionalno udjelima osnivača u temeljnom kapitalu. 



Promjene temeljnog kapitala, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima  se provode kroz izmjene Društvenog ugovora i odgovarajućih odluka o izmjenama Društvenog ugovora i smanjenju temeljnog kapitala koje donosi Skupština Društva, što nije provedeno. 



U međuvremenu se Gradu Rijeci obratio član Društva i njegov većinski vlasnik, Sveučilište u Rijeci sa molbom da Grad prepusti svoj poslovni udio u Društvu Sveučilištu u Rijeci bez naknade.



Predlagatelj obrazlaže zahtjev činjenicom da je Sveučilište 2007. godine osnovalo  Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (MBS: 040251068, OIB: 70410022758) sa sredstvima projekta Svjetske banke (dalje u tekstu: SteP). Sveučilište je jedini član SteP-a, odnosno 100%-tni vlasnik, dok su Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija partneri u samom projektu.



SteP djeluje u prostoru Sveučilišnog Kampusa na Trsatu. Razvio se u sveučilišno trgovačko društvo koje povezuje stručnjake iz područja znanosti i visokog obrazovanja s gospodarstvom.  Ciljevi Step-a su stvoriti znanstveno-tehnologijsko i poslovno okruženje koje inspirira i potiče razvoj znanosti, inovativnosti, kreativnost i poduzetnički duh pružanjem adekvatne infrastrukture, stručnih servisa, savjetovanja i pristupa strateškom networku te inkubacija novonastalih, na znanju baziranih tvrtki kao i zaštita novonastalog intelektualnog vlasništva. To je proces transfera tehnologija (TT) koji se odvija između Sveučilišta i gospodarskog sektora.



Iz navedenog se vidi da je Step preuzeo djelatnost Društva, stoga je prema planovima predlagatelja daljnji korak u razvoju projekta pripajanje Društva SteP-u, kako bi zajednički radili snažnije na strateškim cijevima Sveučilišta u povezivanju znanosti i visokog obrazovanja s gospodarskim aktivnostima iz okruženja.



Prema odredbi članka 11. Društvenog ugovora Društva, za prijenos poslovnih udjela između članova Društva nije potrebna suglasnost Društva. Za pravni posao prijenosa poslovnog udjela, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, potreban je ugovor o prijenosu prava jer se prijenosom poslovnog udjela stječu članska prava. Za 

valjanost ugovora potrebno je da je sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik.


Sukladno članku 46. Statuta Grada Rijeke, odluku o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada u trgovačkim društvima čiji je osnivač Grad, donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke. 



Stoga se ovim materijalom predlaže Odluka o prijenosu poslovnog udjela sa Grada na Sveučilište u Rijeci u kojoj se ovlašćuje Gradonačelnik na potpis ugovora o prijenosu poslovnog udjela.



Sukladno članku 26. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012, Gradsko vijeće može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju ukoliko prestane javni interes za vlasništvom te ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.



Povezivanje znanosti i gospodarstva radi otvaranja novih radnih mjesta u visoko produktivnim zanimanjima i konkurentno gospodarstvo je u javnom interesu koji će se snažnije realizirati objedinjavanjem resursa i značajnim smanjivanjem troškova poslovanja u jednom trgovačkom društvu. Za razvoj javnog interesa nije odlučujući udio u vlasničkoj strukturi Društva, već podrška realizaciji samih projekata, što je odrednica Grada Rijeke utvrđena u Smjernicama Gradonačelnika za razdoblje 2009-2013.  



Stoga se predlaže da se prihvati zamolba predlagatelja o prijenosu udjela sa Grada na Sveučilište u Rijeci te da se prijenos udjela izvrši bez naknade.


Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _______2012. donijelo je


ODLUKU


o prijenosu poslovnog udjela u  trgovačkom društvu


Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka


Članak 1.



Grad Rijeka prenijet će poslovni udjel u trgovačkom društvu Tehnološko-inovacijski centar d.o.o. Rijeka, nominalne vrijednosti od 100.000,00 kuna, bez naknade, na Sveučilište u Rijeci.


Članak 2.



Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o prijenosu poslovnog udjela sa Sveučilištem u Rijeci.


Članak 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".
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