
Temeljem članka 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, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), 
članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 
4/13, 6/13 - pročišćeni tekst 8/13, 6/14 i 2/18) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske 
županije („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst 
6/14 i 2/18) Skupština Međimurske županije na ____sjednici, održanoj ____godine donijela 
je 

 

ODLUKU 
o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE društvo s ograničenom 
odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu 

 

 

1. Međimurska županija, kao stjecatelj, stječe uz naknadu u trgovačkom društvu 
TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE društvo s ograničenom 
odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu, 
skraćena tvrtka TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o., sa 
sjedištem u  Čakovcu,  (Grad Čakovec), Bana Josipa Jelačića 22/b, OIB 
93523116875, MBS 070099471, jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 
1.071.700,00 kn, što čini 100% temeljnog kapitala društva, a koji poslovni udjel na 
Međimursku županiju prenosi REDEA d.o.o., kao jedini član trgovačkog društva 
TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o.  
 

2. Međusobna prava i obveze, kao i naknada za prijenos poslovnog udjela uredit će se 
Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela koji će Međimurska županija sklopiti sa 
REDEA d.o.o.  
 

3. Ovlašćuje se župan Međimurske županije, Matija Posavec, mag.ing., da u ime i za 
račun Međimurske županije, kao stjecatelja, sklopi Ugovor o prijenosu poslovnog 
udjela u trgovačkom društvu TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE 
d.o.o. s prenositeljem REDEA d.o.o. te poduzme sve potrebne radnje za upis 
promjene u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. 
 
 

4. Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 

 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 

KLASA: 406-01/18-03/2                                    PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-06-18-1 
Čakovec, __.__.2018.                                       Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 

 



O B R A Z L O Ž E NJ E 

uz Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 
TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE društvo s ograničenom 

odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu 
 

TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o., MBS: 070099471, OIB: 
93523116875, sa sjedištem u  Čakovcu, (Grad Čakovec), Bana Josipa Jelačića 22/b, 
osnovan je Izjavom o osnivanju društva od dana 16.12.2011. godine. Osnivač i jedini član 
društva je REDEA d.o.o.  

Društvo je osnovano za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu, a 
temeljem Ugovora o financiranju projekta prema programu poticanja poduzetništva 
utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama potpisanog 10. 09. 2009. godine između 
POSLOVNO-INOVACIJSKOG CENTRA HRVATSKE – BICRO d.o.o i društva REDEA d.o.o. 
a u svezi financiranja Projekta u okviru Programa razvoja tehnologijske infrastrukture 
TEHCRO (UGOVOR br. TEH-005_2009-U-1). 

Odlukom jedinog člana društva od dana 19.06.2012. godine povećan je temeljni kapital 
društva sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos 1.051.700,00 kn na iznos 1.071.700 kn, 
ulaganjem stvari. 

REDEA d.o.o. je do 1.07.2018. godine obavljala poslove regionalnog koordinatora, a 
sukladno čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike 
Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/2017). Odlukom Skupštine Međimurske županije na 5. 
sjednici dana 29.03.2018. godine osnovana je nova javna ustanova koja će obavljati tu 
funkciju. 

Uslijed statusnih promjena osnivača, a radi učinkovitog obavljanja poslova potpore 
poduzetništvu i upravljanja poduzetničkim inkubatorom te pristupa dodatnim izvorima 
financiranja (prvenstveno vezano uz sufinanciranje EU projekata), predlaže se izvršiti 
prijenos poslovnog udjela uz naknadu u iznosu nominalne vrijednosti s REDEA-e d.o.o. kao 
jedinog člana trgovačkog društva TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE 
d.o.o. na Međimursku županiju. 

Sukladno čl. 412. Zakona o trgovačkim društvima ( NN br.111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) za pravni posao 
prijenosa potrebno je sklopiti Ugovor u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju 
potvrđuje javni bilježnik, u kojem će se dodatno regulirati pitanje naknade, te članska prava i 
obveze. 

Slijedom navedenog predlaže se Skupštini Međimurske županije da usvoji Odluku o 
stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR 
MEĐIMURJE d.o.o. 
 

 

Čakovec, srpanj 2018.                                     UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE 
                           I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 


