
TOČKA 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijedlog odluke o upisu i uplati svih dionica 
temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" 

u prvom krugu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

         GRAD RIJEKA 
   Gradonačelnik 

Rijeka, 30. 10. 2012. 
 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac 
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O b r a z l o ž e n j e 

Prijedloga odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala  
Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu 

 
Grad Rijeka sudionik je u postupku obveznog preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba 
"Rijeka" (dalje kratko: HNK Rijeka) iz  sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko 
dioničko društvo. 
 
Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 27. rujna 2012. godine donijelo je Odluku o 
sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju HNK Rijeka. 
 
Odlukom o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju HNK Rijeka utvrđeno je 
da sudjelovanje Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja obuhvaća: 

 sklapanje ugovora o davanju na korištenje Sportsko-rekreacijskog centra 
Kantrida HNK Rijeka 

 upis i uplatu svih dionica u prvom krugu upisa koja će biti izvršena uplatom 
novčanog iznosa i procijenjenom vrijednosti prava korištenja Sportsko 
rekreacijskog centra Kantrida, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća 
Grada Rijeke. 

 
Grad Rijeka i HNK Rijeka sklopili su naprijed navedeni ugovor o davanju na korištenje 
Sportsko-rekreacijskog centra Kantrida. 
 
Stoga je preostalo donijeti odluku o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala HNK Rijeka 
u prvom krugu, budući da su za isto ispunjene sve zakonske pretpostavke. 
 
Naime, po održavanju sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, Povjerenstvo za profesionalne 
sportske klubove (dalje kratko: Povjerenstvo) izdalo je dana 10. listopada 2012. godine 
Suglasnost na Elaborat HNK Rijeka, kojim je između ostalog utvrdilo da isti sadrži sve 
Zakonom o sportu propisane dijelove i suglasilo se s predloženim iznosom temeljnog 
kapitala budućeg s.d.d. HNK Rijeka u visini od 8.000.000,00 kuna. 
 
Temeljni kapital s.d.d. HNK Rijeka u ukupnoj vrijednosti od 8.000.000,00 kuna sastoji se od 
1.000.000,00 kuna u novcu i 7.000.000,00 kuna u procijenjenoj vrijednosti prava korištenja 
Sportsko-rekreacijskog centra Kantrida. 
 
Sukladno odredbama članka 44. Zakona o sportu, HNK Rijeka ima uputiti poziv na upis i 
uplatu dionica u četiri kruga, s time da u prvom krugu poziv upućuje Gradu Rijeci kao jedinici 
lokalne samouprave u kojoj je sjedište udruge. 
 
Grad Rijeka se Odlukom o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju HNK 
Rijeka, kako je već navedeno, obvezao izvršiti upis i uplatu svih dionica temeljnog kapitala u 
prvom krugu, pa stoga daljnjih krugova upisa neće biti. 
 
Obzirom da je Povjerenstvo izdalo svoju suglasnost na iznos visine temeljnog kapitala 
predloženog od strane HNK Rijeka, stekli su se uvjeti za donošenje odluke o upisu i uplati 
svih dionica temeljnog kapitala HNK Rijeka u prvom krugu, u svemu kako je navedeno. 
 
Upisom i uplatom  svih dionica HNK Rijeka, Grad Rijeka će biti jedini vlasnik sportskog 
dioničkog društva Rijeka.  
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 Na temelju članka 44. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 
124/11 i 86/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ____ 2012. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" 

u prvom krugu 
 

Članak 1. 
 

 Grad Rijeka će kao sudionik u postupku obveznog preoblikovanja Hrvatskog 
nogometnog kluba "Rijeka" u sportsko dioničko društvo, u prvom krugu upisati i uplatiti sve 
dionice temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u vrijednosti od 
8.000.000,00 kuna, uplatom 1.000.000,00 kuna u novcu i unosom prava korištenja Sportsko 
rekreacijskog centra "Kantrida" u vrijednosti od 7.000.000,00 kuna. 
  

Članak 2. 
 

 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o unosu i ulaganju 
prava u temeljni kapital s Hrvatskim nogometnim klubom "Rijeka". 
  

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije". 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A


PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 


         GRAD RIJEKA


   Gradonačelnik


Rijeka, 30. 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 upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu.


GRADONAČELNIK


mr.sc. Vojko OBERSNEL




O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala 

Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u prvom krugu

Grad Rijeka sudionik je u postupku obveznog preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" (dalje kratko: HNK Rijeka) iz  sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo.


Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 27. rujna 2012. godine donijelo je Odluku o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju HNK Rijeka.


Odlukom o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju HNK Rijeka utvrđeno je da sudjelovanje Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja obuhvaća:


· sklapanje ugovora o davanju na korištenje Sportsko-rekreacijskog centra Kantrida HNK Rijeka


· upis i uplatu svih dionica u prvom krugu upisa koja će biti izvršena uplatom novčanog iznosa i procijenjenom vrijednosti prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra Kantrida, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke.


Grad Rijeka i HNK Rijeka sklopili su naprijed navedeni ugovor o davanju na korištenje Sportsko-rekreacijskog centra Kantrida.


Stoga je preostalo donijeti odluku o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala HNK Rijeka u prvom krugu, budući da su za isto ispunjene sve zakonske pretpostavke.


Naime, po održavanju sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke, Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove (dalje kratko: Povjerenstvo) izdalo je dana 10. listopada 2012. godine Suglasnost na Elaborat HNK Rijeka, kojim je između ostalog utvrdilo da isti sadrži sve Zakonom o sportu propisane dijelove i suglasilo se s predloženim iznosom temeljnog kapitala budućeg s.d.d. HNK Rijeka u visini od 8.000.000,00 kuna.


Temeljni kapital s.d.d. HNK Rijeka u ukupnoj vrijednosti od 8.000.000,00 kuna sastoji se od 1.000.000,00 kuna u novcu i 7.000.000,00 kuna u procijenjenoj vrijednosti prava korištenja Sportsko-rekreacijskog centra Kantrida.


Sukladno odredbama članka 44. Zakona o sportu, HNK Rijeka ima uputiti poziv na upis i uplatu dionica u četiri kruga, s time da u prvom krugu poziv upućuje Gradu Rijeci kao jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište udruge.


Grad Rijeka se Odlukom o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju HNK Rijeka, kako je već navedeno, obvezao izvršiti upis i uplatu svih dionica temeljnog kapitala u prvom krugu, pa stoga daljnjih krugova upisa neće biti.


Obzirom da je Povjerenstvo izdalo svoju suglasnost na iznos visine temeljnog kapitala predloženog od strane HNK Rijeka, stekli su se uvjeti za donošenje odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala HNK Rijeka u prvom krugu, u svemu kako je navedeno.


Upisom i uplatom  svih dionica HNK Rijeka, Grad Rijeka će biti jedini vlasnik sportskog dioničkog društva Rijeka. 



Na temelju članka 44. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ____ 2012. godine, donijelo je


O D L U K U


o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka"


u prvom krugu


Članak 1.



Grad Rijeka će kao sudionik u postupku obveznog preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u sportsko dioničko društvo, u prvom krugu upisati i uplatiti sve dionice temeljnog kapitala Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" u vrijednosti od 8.000.000,00 kuna, uplatom 1.000.000,00 kuna u novcu i unosom prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra "Kantrida" u vrijednosti od 7.000.000,00 kuna.


Članak 2.



Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o unosu i ulaganju prava u temeljni kapital s Hrvatskim nogometnim klubom "Rijeka".


Članak 3.



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