
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA TRPANJ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 258. stavka 4. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09 i 130/11), 
članka 30. Statuta Općine Trpanj (službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 
6/13), Općinsko vijeće Općine Trpanj, na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 22. veljače 
2014.godine, donijelo je  

 

     O D L U K U 

         o statusnim promjenama Komunalno Trpanj d.o.o.  

     Članak 1. 

Pokreće se postupak preustroja tvrtke Komunalno Trpanj d.o.o. sa sjedištem u Trpnju, Put 
Dubokog doca 3, sukladno odredbama Zakona o vodama i zakona o trgovačkim društvima. 

     Članak 2. 

Tvrtka Komunalno Trpanj d.o.o. zadržava obavljanje svih komunalnih djelatnosti osim 
komunalnih djelatnosti koje su isključivo vezane za opskrbu pitkom vodom e kao i djelatnost 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda čije obavljanje se dodjeljuje novom društvu s 
ograničenom odgovornošću,a koje će istovremeno osnovati Općina Trpanj u svojem 
cjelokupnom vlasništvu.  

     Članak 3. 

Obvezuje se Komunalno Trpanj d.o.o. da odmah izvrši sve potrebne radnje vezane za 
odvajanje djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda od 
ostalih komunalnih djelatnosti . 

Obvezuje se Komunalno Trpanj d.o.o. da pripremi svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz 
promjene koje će razdvajanjem djelatnosti nastati u trgovačkom društvu Komunalno Trpanj 
d.o.o., da pripremii i u što kraćem roku dostavi Općini Trpanj dokumentaciju potrebnu za 
osnivanje novog trgovačkog društva. 

     Članak 4. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Trpanj, Jakša Franković,  da pred javnim bilježnikom u RH te 
pred nadležnim Trgovačkim sudom u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, u ime i za račun 
Općine Trpanj, poduzme sve pravne radnje u svrhu osnivanja trgovačkog društva sa 
ograničenom odgovornošću sa osnovnom djelatnošću vodoopskrbe pitkom vodom i odvodnje 



i pročišćavanja otpadnih voda, kojega trgovačkog društva će Općina Trpanj biti jedini vlasnik 
i osnivač. 

     Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku 
Dubrovačko-neretvanske županije. 
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Trpanj, 22. veljače 2014.godine    Predsjednik Općinskog vijeća 
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