S P L I T S KO - DA L M AT I N S KA Ž U PA N I JA

službeno
Godišnja pretplata 500,00 kuna
doznačuje se na Žiro račun broj:
HR4623300031800900002, MODEL: HR24,
poziv na broj:7706-2015-009

glasilo

Općine

GODINA XIX
Broj 2
Baška Voda, 8. ožujka 2016.

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 8. 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 8.000.000,00 kn ( osammilijuna kuna).

BAŠKA

VODA

Telefoni: 620-244, 620-961
Telefaxi: 620-244, 620-961
List izlazi po potrebi

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 8.000.000,00 kn (osammilijuna 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 8.000.000,00 kn (osammilijuna
kuna)
• na ukupan iznos od 8.020.000,00 kn
(osammilijunaidvadesettisuća 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 8.020.000,00 kn
(osammilijunaidvadesettisuća kuna).
Povećanje temeljnog kapitala obavit će se
uplatom u novcu u 7 (sedam) 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 1.000.000,00 kn
(milijun kuna) do dana 30. travnja 2016.
- treći obrok u iznosu od 1.000.000,00 kn
(milijun kuna) do dana 31. svibnja 2016.
godine
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četvrti obrok u iznosu od 1.000.000,00 kn
(milijun kuna) do dana 30. lipnja 2016.
godine.
peti obrok u iznosu od 1.000.000,00 kn
(milijun kuna) do dana 31.srpnja 2016.
godine.
šesti obrok u iznosu od 1.000.000,00 kn
(milijun kuna) do dana 31. kolovoza 2016.
godine.
sedmi obrok u iznosu od 1.000.000,00
kn (milijun kuna) do dana 30.rujna 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 8.020.000,00 kn
(osammilijunadvadesettisuća 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.

Utorak 8. ožujka 2016.

ODLUKA O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU
Odluka o izmjeni Izjave od 19. kolovoza 2015.
godine koja je pohranjena u Trgovačkom sudu
u Splitu i donošenje novog potpunog teksta
Izjave
JOSKO ROŠČIĆ iz Baške Vode, Zagradina
36, OIB: 83663078134 – Načelnik Općine Baška
Voda, Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, OIB
23958451309, u svojstvu osobe ovlaštene za
zastupanje za osnivača TURISTIČKO-ŠPORTSKA
LUKA BAŠKA VODA, društvo s ograničenom
odgovornošću za turizam, šport i usluge, Baška
Voda, Obala sv. Nikole 65, upisano u sudski registar
Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060151249,
OIB: 34394768505 daje slijedeću

ODLUKA
O izmjeni IZJAVE o osnivanju
TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA
BAŠKA VODA, društvo s ograničenom
odgovornošću za turizam, šport i usluge,
Baška Voda (čistopis) od 19. kolovoza 2015.
godine
U skladu sa odlukama donesenim na današnjoj
skupštini glede povećanja temeljnog kapitala,
mijenjaju se odredbe čl. 5. i 6. u kojem se mijenja
iznos temeljnog kapitala i uloga na iznos od
8.020.000,00 kuna, odredbe članka 16. koje se
odnose na povećanje temeljnog kapitala pa iste
glase:
Članak 1.
Mijenja se članak 5. tako da isti glasi:
TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Ukupan iznos temeljnog kapitala društva je
8.020.000,00 kuna (osammilijunaidvadesettisuća
kuna) unesen u društvo u novcu.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine
Baška Voda.

Članak 2.
Mijenja se članak 6. tako da isti glasi:

KLASA:021-05/16-01/03
ULOG I POSLOVNI UDIO
URBROJ:2147/02-01-16/1
Baška Voda, 8. ožujka 2016. godine
							 Temeljni kapital se sastoji od jednog poslovnog
Predsjednik Općinskog Vijeća
udjela u nominalnom iznosu od 8.020.000,00
			
Ante Lončar
kuna (osammilijunaidvadesettisuća kuna) kojeg u

cijelosti drži jedini član društva.

Utorak 8. ožujka 2016.
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Članak 3.
Preostale odredbe izjave o osnivanju društva
(čistopisa) od 19. kolovoza 2015. godine ostaju
neizmjenjene.
Baška Voda, 08. 03. 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Lončar
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Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6 i stavka
11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN
br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL.
br. 10/09, 12/12, 6/13, 13/13) , Općinsko vijeće na
svojoj 15. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2016.
godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja
Članak 1.

ODLUKA O PREUZIMANJU
POSLOVNOG UDJELA
Izjava o preuzimanju poslovnog udjela
JOSKO ROŠČIĆ iz Baške Vode, Zagradina
36, OIB: 83663078134 – Načelnik Općine Baška
Voda, Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, OIB
23958451309, u svojstvu osobe ovlaštene za
zastupanje za osnivača TURISTIČKO-ŠPORTSKA
LUKA BAŠKA VODA, društvo s ograničenom
odgovornošću za turizam, šport i usluge, Baška
Voda, Obala sv. Nikole 65, upisano u sudski registar
Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060151249,
OIB: 34394768505 daje slijedeću
Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela u smislu
čl. 458.st. (2). točka 1 ZDT-a
Kojom ja, JOSKO ROŠČIĆ kao zz osnivača
TURISTIČKO-ŠPORTSKA
LUKA
BAŠKA
VODA, društvo s ograničenom odgovornošću
za turizam, šport i usluge, Baška voda, Obala sv.
Nikole 65, upisano u sudski registar Trgovačkog
suda u Splitu Splitu pod MBS: 060151249,
OIB: 34394768505 u skladu s Odlukom o
povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva
TURISTIČKO ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA
d.o.o. od 08. ožujka 2016. godine (osmi ožujka dvije
tisuće šesnaeste godine) preuzimam u ime društva
poslovni udio u nominalnom iznosu od 8.020.000,00
kn (slovima: osammilijunaidvadesettisuća kuna).
Baška Voda, 08.03.2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Lončar

Briše se stavak 1. i stavak 2. članaka 14. Odluke
o organizaciji i načinu naplate parkiranja
( GL.
br. 3/13, 4/15) koji glase:
“ Javna parkirališta se svrstavaju u jednu
parkirališne zone.
Oznaka za I. zonu je crvene boje.”
i zamjenjuju se novim koji glase :
„Javna parkirališta se svrstavaju u tri parkirališne
zone.
Oznaka za I. zonu je žuta boja, za II. zonu je
plava boja i za III. zonu je zelena boja.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u Glasniku, Službenom glasniku Općine
Baška Voda.
KLASA:023-01/13-01/16
UR.BROJ:2147/02-01-16/3
Baška Voda, 8. ožujka 2016. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Lončar
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Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br. 28/10), članka 35. 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, 37/15), članka 28. Statuta
Općine Baška Voda ( GL br. 10/09, 12/12, 6/13,
11/13), Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na
prijedlog načelnika Općine Baška Voda, na svojoj
15. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2016. godine,
donosi

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke
o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika
za vrijeme profesionalnog obavljanja
dužnosti
Članak 1.
U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika ( GL br.
10 /15) briše se članak 8. koji glasi:
“Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine
Baška Voda, a primjenjuje se od 1. listopada 2015.”

Utorak 8. ožujka 2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br.
10//09, 12/12, 6/13, 11/13) Općinsko vijeće Baška
Voda na 15. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2016.
god. donijelo je
ZAKLJUČAK
o
Izvješću o radu općinskog načelnika
Članak 1.
Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog
načelnika za period srpanj-prosinac 2015. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku,
službenom glasilu Općine Baška Voda.
KLASA:021-05/16-01/4
URBROJ:2147/02-01-16/1
Baška Voda, 8. ožujka 2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Lončar

i zamjenjuje se novim koji glasi:
“Ova Odluka
objavit će se u Glasniku,
službenom glasilu Općine Baška Voda, a stupa na
snagu 1. listopada 2015.”
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška
Voda.
KLASA:021-05/01-15/18
URBROJ: 2147/02-01-16/2
Baška Voda, 8. ožujka 2016.
Predsjednik općinskog vijeća
Ante Lončar

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama ( NN br. 67/08, 48/10 – Odluka
USRH, 74/11 i 80/13), članka 11. Pravilnika o
odori službenika jedinice lokalne samouprave koji
obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno
zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove
upravljanja prometom (NN br. 139/08), članka 44.
Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12,
6/13, 11/13), općinski načelnik donosi

Odluku
o vremenu nošenja odore
prometnih redara
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se vrijeme nošenja
zimske i ljetne odore prometnih redara Općine Baška
Voda koju je prometni redar ovlašten nositi samo
za vrijeme obavljanja poslova nadzora nepropisno
zaustavljenih i parkiranih vozila, premještanja

Utorak 8. ožujka 2016.
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nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i
poslova upravljanja prometom.
Članak 2.
Vrijeme nošenja ljetne odore je od 01. svibnja do
30. rujna tekuće godine.
Članak 3.
U vremenskom periodu tijekom godine osim
perioda navedenog u članku 2. ove Odluke nosi se
zimska odora.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku, službenom glasilu Općine
Baška Voda.
KLASA: 022-05/16-01/21
UR.BROJ:2147/02-04-16/1
Baška Voda, 7. ožujka 2016. godine
Općinski načelnik
Josko Roščić
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Utorak 8. ožujka 2016.
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