
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO –MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA DONJI KUKURUZARI  

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19 i 84/21 

), članka 10. stavak 5. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19), i članka 15. 

Statuta Općine Donji Kukuruzari  („Službeni vjesnik“, broj 15/13 i 51/14) , Općinsko vijeće 

Općine Donji Kukuruzari na VIII. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o prijenosu vlasništva komunalne vodne građevine – Vodoopskrbna mreža naselja 

Kostreši Bjelovački i spojni cjevovod za naselje Bjelovac 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom Općina Donji Kukuruzari prenosi komunalnu vodnu građevinu u svom 

vlasništvu Vodoopskrbna mreža naselja Kostreši Bjelovački i spojni cjevovod za naselje 

Bjelovac (glavni projekt sa građevinskom dozvolom), knjigovodstvene vrijednosti od 

78.300,00 kuna, u obliku temeljnog uloga, u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga JP 

Komunalac d.o.o. , OIB: 28622553096, Unsla 1, Hrvatska Kostajnica.  

 

 

Članak 2. 

 

Vrijednost komunalne vodne građevine iz članka 1. ove Odluke, temelji se na popisu i 

procjeni knjigovodstvene vrijednosti komunalne vodne građevine iz poslovnih knjiga Općine 

Donji Kukuruzari na dan 31. svibnja 2022. godine.  

  

Članak 3. 

 

 Komunalna vodna građevina iz članka 1. ove Odluke, prenosi se u viđenom i 

zatečenom stanju na dan donošenja ove Odluke. 

 Javni isporučitelj vodne usluge dužan je komunalnu vodnu građevinu predanu u 

vlasništvo i na upravljanje održavati. Čuvati i koristiti za namjenu kojoj služi. 

 

Članak 4. 

 

Na temelju ove Odluke javni isporučitelj vodne usluge JP Komunalac d.o.o. evidentirati 

će komunalnu vodnu građevinu iz članka 1. ove Odluke kao i imovinu u svojim poslovnim 

knjigama, a Općina Donji Kukuruzari će istu isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga. 

 

 

 

 



Članak 5. 

 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Donji Kukuruzari da poduzme sve potrebne 

mjere i radnje za provedbu ove Odluke i zaključi Ugovor o prijenosu komunalnih vodnih 

građevina s javnim isporučiteljem vodne usluge kojim će se regulirati međusobna prava i 

obveze. 

 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Donji 

Kukuruzari. 
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