
 

 Temeljem članka 28.  Statuta Općine Baška Voda (GL. br. 10/09, 12/12, 6/13, 13/13), članka 

35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 

60/01,  129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 ,19/13 i 137/15), a u svezi članka 457. 

Zakona o trgovačkim društvima (NN 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) Općinsko vijeće Općine Baška Voda 

na svojoj 15.  sjednici održanoj dana  … ožujka 2016. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o povećanju temeljnog kapitala  

TURISTIČKO-ŠPORTSKE LUKE d.o.o., društva s ograničenom odgovornošću 

u 100% vlasništvu Općine Baška Voda 

 

 

Članak 1. 

 

Općina Baška Voda kao jedini osnivač  (ili član) društva  TURISTIČKO- ŠPORTSKA LUKA  

d.o.o.,  društva s ograničenom odgovornošću  sa sjedištem u Baškoj Vodi, Obala sv. Nikole 

65, OIB 34394768505, ( u daljnjem tekstu: Društva) odlučuje povećati temeljni kapital 

Društva.  

 

 Članak 2. 

 

Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se povećanjem postojećeg poslovnog udjela od 

strane jedinog osnivača (ili člana) Općine Baška Voda, i to: 

 

- uplatom u novcu na način da će jedini osnivač (ili član) Društva Općina Baška Voda, OIB: 

23958451309, na račun Društva uplatiti iznos od 5.000.000,00 kn ( petmilijuna kuna). 

 

Članak 3. 

 

Općina Baška Voda kao jedini osnivač (ili član) Društva, donosi odluku da se temeljni kapital 

Društva u iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna) poveća uplatom u novcu opisanom u 

članku II. za iznos od 5.000.000,00 kn (petmilijuna kuna). 

Sukladno naprijed navedenom temeljni kapital TURISTIČKO ŠPORTSKA LUKA BAŠKA 

VODA društva s ograničenom odgovornošću se povećava: 

 sa sadašnjeg iznosa od 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna) 

 za iznos od 5.000.000,00 kn (petmilijuna kuna) 

 na ukupan iznos od 5.020.000,00 kn (petmilijunaidvadesettisuća kuna) 

 

Članak 4. 

 

Temeljem tako navedenog povećanja temeljnog kapitala iz članka 3., temeljni kapital Društva 

sastoji se od jednog poslovnog udjela i to: 

1. OPĆINA BAŠKA VODA, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda, OIB: 

23958451309, s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 5.020.000,00 kn 

(petmilijunaidvadesettisuća kuna). 

 

 



Povećanje temeljnog kapitala obavit će se uplatom u novcu u 3 (tri) obroka i to u navedenom 

roku od dana donošenja ove Odluke, kako slijedi: 

- prvi obrok u iznosu od 2.000.000,00 kn (dvamilijuna kuna) do dana 31. ožujka 2016. 

godine 

- drugi obrok u iznosu od 1.500.000,00 kn(milijunpetstotisuća kuna) do dana 31. srpnja 

2016. 

- treći obrok u iznosu od 1.500.000,00 kn(milijunpetstotisuća kuna) do dana 31. 

listopada 2016. godine. 

Općina Baška Voda će po zakonskom zastupniku  općinskom načelniku pred javnim 

bilježnikom dati posebnu izjavu o preuzimanju poslovnog udjela, u iznosu za koji se 

povećava temeljni kapital, te će potpisati i druge akte vezane uz povećanje temeljnog kapitala 

TURISTIČKO- ŠPORTSKE LUKE BAŠKA VODA d.o.o.,  društva s ograničenom 

odgovornošću. 

Jedini osnivač (ili član) Društva, Općina Baška Voda na temelju povećanja temeljnog kapitala 

iz članka 2. ove Odluke, drži jedini poslovni udjel u nominalnom iznosu od 5.020.000,00 kn 

(petmilijunadvadesettisuća kuna).   

Članak 5. 

 

 Ovlašćuje se  načelnik Općine Baška Voda da potpiše sve prateće isprave i poduzme sve 

radnje u cilju provedbe ove Odluke  i upisa  izmjena u sudski registar Trgovačkog suda u 

Splitu. 

 

Članak 6. 

 

Nakon stupanja na snagu ove Odluke direktor Društva obvezan je poduzeti sve potrebne 

radnje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku,  službenom glasilu 

Općine Baška Voda. 

 

 

 KLASA:021-05/16-01/03 

URBROJ:2147/02-01-16/1  

Baška Voda,    . ožujka   2016. godine 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog Vijeća 

         Ante Lončar 

 


