
 
 

Na temelju članka 535. stavka 1. 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, 

110/15, 40/19 i 34/22) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ 

broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj dana 21. 

prosinca 2022. godine donosi   

 

ODLUKU 

o pripajanju trgovačkog društva PRAGRANDE d.o.o. 

trgovačkom društvu VODOVOD PULA d.o.o. 

 

 

Članak 1. 

Općina Barban, kao jedna od osnivačica/članica trgovačkog društva PRAGRANDE d.o.o., 

Pula, Trg I. istarske brigade - Piazza della I. brigata istriana 14, OIB: 05117157608 (u daljnjem 

tekstu: Pragrande d.o.o.) i trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o., Pula, Radićeva ulica 

9, OIB: 19798348108 (u daljnjem tekstu: Vodovod Pula d.o.o.) daje suglasnost na pripajanje 

trgovačkog društva Pragrande d.o.o. trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. 

 

Članak 2. 

Pripajanjem trgovačkog društva Pragrande d.o.o. trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o., 

cjelokupna imovina trgovačkog društva Pragrande d.o.o. te sva njegova prava i obveze prenose 

se u cijelosti na trgovačko društvo Vodovod Pula d.o.o., na temelju zaključnih financijskih 

izvješća trgovačkog društva Pragrande d.o.o. za poslovnu 2022. godinu. 

 

Članak 3. 

Pripajanjem trgovačkog društva Pragrande d.o.o. trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. svi 

ugovori o radu radnika trgovačkog društva Pragrande d.o.o. prenose se na trgovačko društvo 

Vodovod Pula d.o.o. kao novog poslodavca te će radnici zadržati sva prava i obveze iz 

prenesenih ugovora o radu. 

 

Članak 4. 

Provedbom pripajanja iz članka 1. ove Odluke, za iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva  

Pragrande d.o.o. povećat će se temeljni kapital trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. te 

članovi društva Pragrande d.o.o. u zamjenu za svoje udjele u tome društvu stječu udjele u 

društvu preuzimatelju Vodovod Pula d.o.o. u omjeru vrijednosti nominalnih iznosa 1:1. 

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Barban da u svojstvu zakonskog zastupnika Općine Barban kao 

člana/osnivača oba trgovačka društva koja sudjeluju u pripajanju Pragrande d.o.o. i Vodovod 

Pula d.o.o. na skupštinama tih društava glasa za odluke kojima se provodi pripajanje te da 

poduzme sve druge radnje i postupke u svojstvu  člana/osnivača društva s ciljem provedbe 

pripajanja. 

 

 



Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

KLASA: 325-01/22-01/34 

URBROJ: 2163-12-01-22-3 

Barban, 21. prosinca 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

 


