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REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/14-01/14 
URBROJ: 2144-01-01-14-1 
Labin, 31. ožujak 2014. 
 
 

Na temelju članka 386. do 388. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine» 
broj 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09..) i članka 31. Statuta Grada 
Labina («Službene novine Grada Labina» broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst, 8/13.), Gradsko 
vijeće Grada Labina na sjednici  31. ožujka 2014. godine, donjelo je 
 

 
O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Izjave o usklađivanju Društva 
s ograničenom odgovornošću Labin 2000 sa Zakonom o trgovačkim 

društvima 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o donošenju Izjave o usklađivanju Društva s ograničenom odgovornošću 
Labin 2000 sa Zakonom o trgovačkim društvima /“Službene novine Grada Labina i općina 
Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša“, broj 6/95., 10/07., 2/02., 20/04.,13/10. i 6/11.), (u daljnjem 
tekstu: Odluka), članak 4. dopunjuje se novim djelatnostima, koje će se u sudski registar 
upisati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju obavljanje 
djelatnosti, kako slijedi: 

 prijevoz putnika u javnom prometu 

 turističke usluge u nautičkom turizmu  

 turističke usluge u ostalim oblicima turističke  ponude: seoskom, zdravstvenom, 
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, 
golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, 
športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i 
slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr. 

 ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao 
što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl. 

 turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti  

 športska priprema, 

 športska rekreacija, 

 športska poduka, 

 upravljanje i održavanje športskom građevinom 

 obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja 

 održavanje nerazvrstanih cesta. 

 

 



2 

 

 
Članak 2. 

 
U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna.“ 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama Grada 

Labina". 
 

 
         PREDSJEDNIK  
                     Gradskog vijeća 

                                                                                                           Valter Poropat 

DOSTAVITI: 

1. TD Labin 2000 d.o.o. Labin, Vinež 81 

2. Upravni odjel za proračun i financije 

3. Arhiva. 


