TOČKA 2. DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O PODUZIMANJU PRETHODNIH RADNJI RADI
PREUZIMANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA LOGER D.O.O.

Predlagatelj: Gradonačelnica

Prilozi: - Dopis Gradonačelnika
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje

Izvjestiteljica: Ana Kučić, mag.oec. - gradonačelnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD MALI LOŠINJ
GRADONAČELNIK
KLASA: 330-01/20-01/02
URBROJ: 2213/01-01-20-1
Mali Lošinj, 23. listopada 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
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PREDMET: Prijedlog Odluke o poduzimanju prethodnih radnji radi preuzimanja trgovačkog
društva Loger d.o.o.
Grad Mali Lošinj ulaže u očuvanje pomorske tradicije i kulturne baštine te je u vidu toga
prepoznata važnost broda Loger-Nerezinac. 2016. godine započete su aktivnosti radi
realizacije ideje rekonstrukcije posljednjeg primjerka lošinjskog jedrenjaka.
Brod Loger-Nerezinac bio je djelom projekta "Mala Barka 2" čiji je nositelj bila Primorsko
goranska županija u sklopu kojeg je uz pomoć financijskih sredstava EU, Primorsko
goranske županije, Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Grada Malog Lošinja
obnovljen.
S obzirom da je trgovačko društvo Loger d.o.o. iz Nerezina osnovano isključivo s ciljem
realizacije projekta, predlaže se razmatranje mogućnosti preuzimanja udjela trgovačkog
društva Loger d.o.o..
Prije sklapanja ugovora o prijenosu, odnosno stjecanju poslovnih udjela, bilo bi potrebno
ispitati odlučne činjenice o samom društvu, njegovoj financijskoj-knjigovodstvenoj
dokumentaciji te stanju društva u odnosu na izvršenje preuzetih ugovornih obveza. Zbog
navedenog, predlaže se da Gradsko vijeće odobri gradonačelnici Grada Malog Lošinja
poduzimanje potrebnih radnji u svrhu utvrđivanja uvjeta za stjecanje poslovnih udjela
trgovačkog društva LOGER d.o.o. iz Nerezina.“
Kako bi se moglo pristupiti eventualnom sklapanju ugovora o prijenosu poslovnih udjela,
potrebno je radi sigurnosti stjecatelja ispitati stanje društva čiji se udjeli preuzimaju.
Slijedom navedenog, Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na raspravu i donošenje
dostavlja se Prijedlog Odluke poduzimanju prethodnih radnji radi preuzimanja trgovačkog
društva Loger d.o.o..
GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec.
Dostaviti:
1.
2.
3.

Gradsko Vijeće
Evidencija
Pismohrana

Na temelju članka članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorskogoranske županije" broj 26/09, 32/09, 10/13, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na
sjednici održanoj ___ 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o poduzimanju prethodnih radnji radi preuzimanja trgovačkog društva Loger d.o.o.

Članak 1.
Ovom se Odlukom ovlašćuje gradonačelnica Grada Malog Lošinja na poduzimanje svih
potrebnih radnji u svrhu utvrđivanja uvjeta za stjecanje poslovnih udjela trgovačkog društva
LOGER d.o.o. iz Nerezina.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u ”Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije”.
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Obrazloženje

Grad Mali Lošinj ulaže u očuvanje pomorske tradicije i kulturne baštine te je u vidu toga
prepoznata važnost broda Loger-Nerezinac. 2016. godine započete su aktivnosti radi
realizacije ideje rekonstrukcije posljednjeg primjerka lošinjskog jedrenjaka.
Brod Loger-Nerezinac bio je djelom projekta "Mala Barka 2" čiji je nositelj bila Primorsko
goranska županija u sklopu kojeg je uz pomoć financijskih sredstava EU, Primorsko
goranske županije, Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Grada Malog Lošinja
obnovljen.
S obzirom da je trgovačko društvo Loger d.o.o. iz Nerezina osnovano isključivo s ciljem
realizacije projekta, predlaže se razmatranje mogućnosti preuzimanja udjela trgovačkog
društva Loger d.o.o..
Prije sklapanja ugovora o prijenosu, odnosno stjecanju poslovnih udjela, bilo bi potrebno
ispitati odlučne činjenice o samom društvu, njegovoj financijskoj-knjigovodstvenoj
dokumentaciji te stanju društva u odnosu na izvršenje preuzetih ugovornih obveza. Zbog
navedenog, predlaže se da Gradsko vijeće odobri gradonačelnici Grada Malog Lošinja
poduzimanje potrebnih radnji u svrhu utvrđivanja uvjeta za stjecanje poslovnih udjela
trgovačkog društva LOGER d.o.o. iz Nerezina.“
Kako bi se moglo pristupiti eventualnom sklapanju ugovora o prijenosu poslovnih udjela,
potrebno je radi sigurnosti stjecatelja ispitati stanje društva čiji se udjeli preuzimaju.
Slijedom navedenog, Gradsko vijeću Grada Malog Lošinja donosi gornju Odluku.

