
Prijedlog 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
______________ godine donijela 

 
 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 
za zaključenje ugovora o nenaplatnom prijenosu nekretnine s trgovačkih društava 

Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO d.o.o. u likvidaciji i Hrvatski institut 
za tehnologiju - HIT d.o.o. u likvidaciji na Republiku Hrvatsku 

 
 

 
I. 
 

Daje se suglasnost Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta da, u ime i za 
račun Republike Hrvatske kao stjecatelja, zaključi s trgovačkim društvima Poslovno-
inovacijski centar Hrvatske - BICRO d.o.o. u likvidaciji i Hrvatski institut za tehnologiju - 
HIT d.o.o. u likvidaciji, koji su uknjiženi kao suvlasnici nekretnine, svako društvo u udjelu od 
½ dijela nekretnine u Planinskoj ulici br. 1 u Zagrebu, upisane u zemljišnim knjigama 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu, z.k. ul. 21727, k.o. Grad Zagreb, k.č. br. 6023/9, a 
koja u naravi predstavlja uredske prostorije ukupne površine 428 m2, ugovor o nenaplatnom 
prijenosu prava suvlasništva za navedenu nekretninu. 

 
II. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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Obrazloženje 

 
 

Osnivač trgovačkih društava Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. u 
likvidaciji te Hrvatski institut za tehnologiju – HIT d.o.o. u likvidaciji jest Republika Hrvatska 
u čije ime temeljem statusnih isprava navedenih trgovačkih društava osnivačka prava vrši 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.  
 
Skupština trgovačkog društva Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. te 
Skupština trgovačkog društva Hrvatskog instituta za tehnologiju d.o.o., koje obje čini ministar 
nadležan za znanost, su 1. siječnja 2013. godine donijele odluku o nastanku razloga za 
prestanak društva, te je s tim danom pokrenut postupak likvidacije Društva. Trgovački sud je 
likvidatorom društva imenovao Emiru Džanović Filipović iz Rijeke, Izviđačka 7.  
 
S ciljem završetka likvidacijskog postupka nad društvom Poslovno inovacijski centar 
Hrvatske – BICRO d.o.o. i društvom Hrvatski institut za tehnologiju d.o.o., potrebno je 
nekretninu upisanu u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu i to k.č.br. 
6023/9, z.k. ul. 21727, k.o. Grad Zagreb, u Planinskoj ulici br. 1, koja je u suvlasništvu 
trgovačkih društava Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. u likvidaciji i 
Hrvatski institut za tehnologiju – HIT d.o.o. u likvidaciji prenijeti s navedenih društava na 
Republiku Hrvatsku.  
 
Trgovačka društva Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. u likvidaciji i 
Hrvatski institut za tehnologiju – HIT d.o.o. u likvidaciji suglasno utvrđuju da se nekretnina 
upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu i to k.č.br. 6023/9, z.k. ul. 
21727, k.o. Grad Zagreb, u Planinskoj ulici br. 1, prenosi u vlasništvo stjecatelja bez naknade, 
budući da su ispunjene sve zakonske pretpostavke propisane odredbama čl. 379. i čl. 472. 
Zakona o trgovačkim društvima (treći poziv vjerovnicima objavljen je 27.03.2013.godine; 
Narodne novine, broj: 36/13).  
 
Trgovačka društva Poslovno inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. u likvidaciji i 
Hrvatski institut za tehnologiju – HIT d.o.o. u likvidaciji će Ugovorom o nenaplatnom 
prijenosu nekretnine ovlastiti Republiku Hrvatsku u svojstvu stjecatelja da na temelju 
navedenog Ugovora i odmah po potpisu i ovjeri istog, bez ikakve daljnje dozvole ili 
odobrenja ishodi u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišno – 
knjižni odjel Zagreb, uknjižbu prava vlasništva na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu k.č. br. 6023/9, z.k. ul. 21727, k.o. na svoje ime i u 
svoju korist. 
 
Slijedom navedenoga Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta za zaključenje Ugovora o nenaplatnom prijenosu nekretnine; u svojstvu 
stjecatelja u ime Republike Hrvatske.  
 


