
Na temelju članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – 
pročišćeni tekst), članka 387. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 
34/99., 52/00. – Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15.), i 
članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“ broj 11/09.,7/13. i 19/14.), 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i  
utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se osnivanje trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.. 
Općinsko vijeće Općine Cerovlje utvrđuje Društveni ugovor za osnivanje trgovačkog društva  „Razvojna 
agencija Srce Istre“ d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo). 

 
Članak 2. 

Osnivači i članovi društva su:  
Grad Pazin, Općina Cerovlje, Općina Gračišće, Općina Karojba, Općina Lupoglav, Općina 

Motovun, Općina Sv. Petar u Šumi, Općina Tinjan. 
Društvo stupa u pravni promet/posluje pod tvrtkom „Razvojna agencija Srce Istre“, društvo za 

promicanje lokalnog razvoja i poslovne usluge d.o.o. Skraćeni naziv tvrtke Društva glasi „Razvojna 
agencija Srce Istre d.o.o.“. 

Sjedište Društva je u Pazinu. 
Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna). 
 

Članak 3. 
Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.            
                                                                                                                                                                                                                                       

Članak 4. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Cerovlje da poduzme sve potrebne radnje i postupke pred 

državnim i drugim tijelima radi provođenja postupka osnivanja trgovačkog društva iz članka 1. ove 
Odluke, te da potpiše Društveni ugovor Društva kao javnobilježnički akt pred javnim bilježnikom. 

Društveni ugovor iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u 
Službenim novinama. 

U slučaju da pojedina od jedinica lokalne samouprave koje su u članku 2. stavak 1. ove Odluke 
navedene kao osnivači i članovi Društva, odustane od osnivanja i članstva u Društvu, Općinski načelnik 
Općine Cerovlje ovlašten je potpisati Društveni ugovor utvrđen ovom Odlukom s izmjenama koje će se u 
Društvenom ugovoru izvršiti na način da se iz Društvenog ugovora izbriše jedinica lokalne samouprave 
koja je odustala od članstva, da se za broj jedinica lokalne samouprave koje su odustale od osnivanja 
Društva smanji predviđeni broj poslovnih udjela, te da se temeljeni kapital koji je trebao biti vezan za 
poslovni udio jedinice lokalne samouprave koja je odustala od osnivanja i članstva u Društvu podijeli 
između osnivača Društva, čime će se povećati poslovni udio jednog ili više osnivača. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Cerovlje da prije potpisivanja Društvenog ugovora u 
skladu s odredbama stavka 3. ovog članka, s gradonačelnikom Grada Pazina i općinskim načelnicima 
ostalih osnivača postigne sporazum o načinu raspodjele temeljnog kapitala, odnosno nominalnog iznosa 
poslovnog udjela, jedinice lokalne samouprave koja je odustala od osnivanja i članstva u Društvu, te da se 
ta raspodjela ugradi u odredbe Društvenog ugovora.   

 
 



Članak 5. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
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Cerovlje, 17. prosinca 2015.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE 
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Općinskog vijeća 
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