
Na temelju članka 465.a Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 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 21. prosinca 2022. godine 

donosi 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o pojednostavnjenom smanjenju 

temeljnog kapitala društva Vodovod Pula d.o.o. radi pokrića gubitaka i Odluke o 

izmjeni Društvenog ugovora društva Vodovod Pula d.o.o. 

 

 

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog 

kapitala društva Vodovod Pula d.o.o. radi pokrića gubitaka i Odluke o izmjeni Društvenog 

ugovora društva Vodovod Pula d.o.o., a koji prijedlog je sastavni dio ove Odluke, ali nije 

predmet objave. 

 

Članak 2. 

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

Barban“. 

 

 

 

KLASA: 325-01/22-01/33 

URBROJ: 2163-12-02-22-2 

Barban, 21. prosinca 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje Akta sadržani su u članku 465.a Zakona o trgovačkim društvima 

(„Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 

125/11, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) i članku 24. Statuta Općine Barban („Službene novine 

Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

  

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Dana 23. rujna 2022. godine zaprimljen je Zahtjev trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o., 

OIB: 19798348108, sa sjedištem u Puli, Radićeva ulica 9, za izdavanjem prethodne suglasnosti 

na prijedlog Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala društva Vodovod Pula 

d.o.o. radi pokrića gubitka i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora društva Vodovod Pula 

d.o.o., usvojenih na Skupštini navedenog trgovačkog društva dana 22. rujna.2022. godine. 

Zakon o trgovačkim društvima propisuje kako se temeljni kapital društva može smanjiti na 

pojednostavnjeni način ako se to čini radi izravnavanja niže vrijednosti, da bi se pokrili gubici 

ili sredstva prenijela u rezerve kapitala te se u odluci o smanjenju kapitala mora se odrediti da 

se kapital smanjuje u tu svrhu. Nadalje, propisano je da se pojednostavnjeno smanjenje 

temeljnoga kapitala dopušta samo nakon što se potroši dio zakonskih rezervi i rezervi kapitala 

za koji one prelaze pet posto (5%) temeljnoga kapitala koji preostane nakon smanjenja kapitala 

kao i da su potrošene statutarne i ostale rezerve iz dobiti. Smanjenje temeljnog kapitala nije 

dopušteno dok društvo ima zadržanu dobit. 

Iz prijedloga dostavljene Odluke trgovačkog društva Vodovod d.o.o. razvidno je kako je na dan 

31.08.2022. godine utvrđen preneseni gubitak Društva u iznosu od 35.354.533,16 kn te da se 

temeljni kapital istoga smanjuje isključivo radi pokrića prenesenog gubitka iz prethodnog 

razdoblja i to nakon što su se za pokriće gubitka potrošile i ostale rezerve Društva. 

Po provedbi pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital društva iznosit 

će 108.500.000,00 kn (umjesto dosadašnjih 143.800.000,00 kn) slijedom čega se i poslovni 

udio Općine Barban u nominalnom iznosu od 2.876.000,00 kn smanjuje na iznos od 

2.170.000,00 kn, odnosno za ukupno 706.000,00 kn. 

Posljedično navedenoj promjeni temeljnog kapitala, nužno je izvršiti i izmjene Društvenog 

ugovora koje se odnose na definiranje temeljnog kapitala i pojedinačnih poslovnih udjela, 

odnosno one odredbe koje se odnose na utvrđenje broja glasova pojedinih članova Društva. 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Akta kao u prijedlogu.  

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u proračunu Općine 

Barban. 


