Konačni prijedlog
Predlagač: Gradonačelnik
Na temelju članka 49. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada
Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16),
Gradsko vijeće Grada Korčule je na __ sjednici održanoj _______2018. godine donijelo

ODLUKU
o prijenosu 3% suvlasničkog udjela Grada Korčule u
trgovačkom društvu NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda
Članak 1.
Prema Društvenom ugovoru trgovačkog društva Neretvansko-Pelješko-KorčulanskoLastovsko-Mljetski vodovod d.o.o., Korčula, NPKLM vodovod d.o.o. ima vrijednost temeljenog
kapitala u iznosu od 160.074,000,00 kn, a predstavlja knjigovodstvenu vrijednost postojećeg
društvenog kapitala po bilanci stanja na dan 31. prosinca 1994., gdje Grad Korčula ima udjela od 21%
(33.615.500,00 kn), dok ostale udjele imaju:
- Grad Metković – 12%
- Općina Blato 11%
- Općina Kula Norinska 2%
- Općina Lastovo 8%
- Općina Mljet 3%
- Općina Opuzen 4%
- Općina Orebić 14%
- Općina Slivno 2%
- Općina Smokvica 2%
- Općina Ston 9%
- Općina Vela Luka 12%.
Članak 2.
Prenosi se bez naknade 3% suvlasničkog udjela Grada Korčule u trgovačkom društvu NPKLM
vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda, kao novonastalu jedinicu lokalne samouprave na području k.o.
Lumbarda (naselje Lumbarda) koje je do ustroja Općine Lumbarda sukladno Zakonu o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 10/97) bilo područje Grada Korčule koji je
ustrojen, kao jedinica lokalne samouprave sa statusom „Grada“, Zakonom o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 90/92).
Članak 3.
Ovlašćuje se gradonačelnik da poduzme potrebite radnje i donese potrebite akte u ime Grada
Korčule, kao člana trgovačkog društva NPKLM vodovoda d.o.o., u svrhu promjene vlasničke
strukture, odnosno udjela u NPKLM vodovodu d.o.o. u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima,
Društvenim ugovorom trgovačkog društva Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski
vodovod d.o.o. i ovom Odlukom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Korčule“.
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Obrazloženje
1974. godine osnovano je Komunalno poduzeće za izgradnju regionalnog vodovoda NeretvanskoPelješko-Korčulanski vodovod Korčula od strane bivše Općine Korčula (br. SO-VUR-VI/2-74 od 30.
7. 1974.
Stupanjem na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95), čl. 30. st. 1. propisano je:
„Jedinice lokalne samouprave sporazumno će urediti odnose iz čl. 4. st. 4 ovog Zakona u roku 3
mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.“.
Člankom 4. st. 4 propisano je: „Ako se sustav komunalne infrastrukture proteže na području više
jedinica lokalne samouprave unutar jedne ili više županija, te čini jedinstvenu i nedjeljivu
funkcionalnu cjelinu, jedinice lokalne samouprave obvezne su organizirati zajedničko obavljanje
komunalnih djelatnosti putem trgovačkih društava iz stavka 1. točke 1. ovog članka u svom
suvlasništvu.“.
Slijedom Zakona o komunalnom gospodarstvu Grad Korčula, Grad Metković, Općina Blato, Općina
Kula Norinska, Općina Lastovo, Općina Mljet, Općina Opuzen, Općina Orebić, Općina Slivno,
Općina Smokvica, Općina Ston i Općina Vela Luka donijele su Odluku o usuglašavanju zajedničkog
obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom i organiziranju i usklađivanju rada
Komunalnog poduzeća za izgradnju regionalnog vodovoda Neretvansko-Pelješko-Korčulanski
vodovod Korčula u osnivanju s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o
trgovačkim društvima, gdje je utvrđena vlasnička struktura, odnosno udjeli (isto kako je navedeno u
čl. 1. prijedloga Odluke).
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97) osnovana je
Općina Lumbarda, kao nova jedinica lokalne samouprave, koja je obuhvatila područje k.o. Lumbarda
koje je do ustroja Općine Lumbarda bilo područje Grada Korčule.
U razdiobi prava i obveza između Grada Korčule i Općine Lumbarda glede prenošenja dijela
suvlasništva u NPKL-vodovodu d.o.o. s Grada Korčule na Općinu Lumbarda to nije riješeno. U
međuvremenu, sustav javne vodoopskrbe, tj. regionalnu vodovod je proširen prema Općini Lumbarda
i prelazi preko njezina područja.
U smislu odredbe čl. 4. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu predlaže se donošenje predložene
Odluke kojom se predlaže ustupanje, tj. prijenos 3% od suvlasničkog udjela Grada Korčule u NPKLM
vodovodu d.o.o. na Općinu Lumbarda, čime bi Grad Korčula, ostao (su)vlasnik s 18% udjela u
Društvu a Općina Lumbarda bi postala novi (su)vlasnik s 3% udjela.

