


 
 
 
 
 

PRIJEDLOG 
 

  Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi sa člankom 36. Zakona o upravljanju državnom 
imovinom (Narodne novine, br. 145/2010 i 70/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj ________ 2013. godine donijela 

 
O D L U K U 

 
o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d.  

 
I. 
 

  Prodaja 871.142 dionice Hrvatske poštanske banke d.d. (u daljnjem tekstu: 
Banka), pojedinačne nominalne vrijednosti 1.100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 
958.256.200,00 kuna, što čini 99,13% temeljnog kapitala Banke provest će se modelom 
strukturiranog javnog prikupljanja ponuda strateških investitora. 
 
  Dionice iz stavka 1. ove točke nalaze se u portfelju imatelja kako slijedi:  
 

-  Republika Hrvatska - 452.221 dionicu kojima upravlja Agencija za upravljanje 
 državnom imovinom; 

-  HP - Hrvatska pošta d.d. - 241.610 dionica i  
-  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - 177.311 dionica kojima upravlja 

 Agencija za upravljanje državnom imovinom. 
  

II. 
 

  Predlaže se HP - Hrvatskoj pošti d.d. i Hrvatskom zavodu za mirovinsko 
osiguranje da donesu odluke kojima se ovlašćuje Ministarstvo financija da u ime i za račun 
navedenih imatelja izvrši prodaju i sklopi ugovor o prodaji dionica u vlasništvu navedenih 
imatelja.  
 

III. 
 
  Savjetnik za privatizaciju i dokapitalizaciju Banke (u daljnjem tekstu: 
Savjetnik) pripremit će sve dokumente i provesti sve aktivnosti potrebne za prodaju dionica 
Banke iz točke I. ove Odluke. 

 
IV. 

 
  Savjetnik će prema uputama i po nalogu Ministarstva financija: 
 

-   predložiti kriterije i mjerila za izbor strateškog investitora; 
-   objaviti poziv za prikupljanje neobvezujućih ponuda za kupnju dionica Banke i 

 zatražiti dostavu neobvezujućih ponuda za kupnju dionica Banke; 
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- izvršiti analizu pristiglih neobvezujućih ponuda i odabrati potencijalne 
strateške investitore koji će sudjelovati u daljnjem postupku prodaje Banke.  

 
V. 

 
  Ministarstvo financija će po primitku analize iz točke IV. alineje 3. ove 
Odluke, izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o izvršenoj analizi i ocjeni pristiglih 
neobvezujućih ponuda te predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o odabiru 
potencijalnih strateških investitora koji će sudjelovati u daljnjem postupku prodaje Banke. 
 

VI.  
 
  Nakon donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske iz točke V. ove Odluke, 
Savjetnik će po nalogu Ministarstva financija: 
 

- zatražiti dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica Banke od potencijalnih 
strateških investitora; 

- izvršiti analizu pristiglih obvezujućih ponuda.  
 
  Ministarstvo financija će po primitku analize iz stavka 1. podstavka 2. ove 
točke, izvršiti sve potrebne radnje radi ocjene prihvatljivosti pristiglih obvezujućih ponuda i 
utvrđivanje uvjeta prodaje dionica Banke.  
 

VII. 
 

  Zadužuje se Ministarstvo financija da u roku 30 dana od dana zaprimanja 
analize pristiglih obvezujućih ponuda iz točke VI. ove Odluke, izvijesti Vladu Republike 
Hrvatske o izvršenoj analizi i ocjeni pristiglih obvezujućih ponuda, te predloži Vladi 
Republike Hrvatske odabir najpovoljnijeg investitora. 
 

VIII. 
 

  Konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg investitora, početnoj cijeni i uvjetima 
prodaje donosi Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga Ministarstva financija uz 
pribavljenu suglasnost Ministarstva gospodarstva i Državnog ureda za upravljanje državnom 
imovinom na taj prijedlog. 
 

IX. 
 

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












