
Na temelju članka 9. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/19) i članka 27. 

Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine 

Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

 

o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama - kanalizacijskim 

sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje  

 

 

Članak 1. 

 

Općina Kloštar Ivanić prenosi komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog 

isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.   

 

Članak 2. 

 

 Komunalne vodne građevine koje Općina Kloštar Ivanić prenosi u vlasništvo trgovačkog 

društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. na upravljanje i održavanje bez 

naknade kao potporu u obliku resursa potrebnih za buduće  zadovoljenje potreba javne odvodnje na 

području Općine Kloštar Ivanić a koje su evidentirane u poslovnim knjigama Općine Kloštar Ivanić 

su: 

- kanalizacijski sustav u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko 

pročišćavanje ukupne nabavne vrijednosti u iznosu od 3.232.650,46 kuna, vrijednosti 

amortizacije u iznosu od 677.726,18 kuna i sadašnje knjigovodstvene vrijednosti u iznosu 

od 2.554.924,28 kuna na dan 31.12.2019. 

 

Članak 3. 

 

          Komunalne vodne građevine iz članka 2. ove Odluke prenose se u viđenom i zatečenom 

stanju na dan donošenja ove Odluke. 

          Komunalne vodne građevine iz članka 2. ove Odluke isknjižit će se iz poslovnih knjiga 

Općine Kloštar Ivanić i prenijeti u vlasništvo Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.   

Trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. dužno je evidentirati 

Kanalizacijski sustav u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko 

pročišćavanje u svojim poslovnim knjigama u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

 Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. dužna je komunalne vodne građevine iz 

članka 2. ove Odluke predane u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima služe.  

 Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom 

ovrhe.  

 

 

 

 

 



Članak 5. 

 

 Međusobna prava i obveze između Općine Kloštar Ivanić i Vodoopskrba i odvodnja 

Zagrebačke županije d.o.o. vezano uz predaju kanalizacijskog sustava u Ulici kralja Tomislava i 

naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje u vlasništvo i na upravljanje uredit će se 

posebnim ugovorom.  

 

Članak 6. 

 

Ovlašćuje se načelnik Općine Kloštar Ivanić za potpisivanje Ugovora iz članka 5. ove 

Odluke, te poduzimanje svih radnji vezano za provođenje ove odluke.  

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Glasniku Zagrebačke 

županije. 
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Kloštar Ivanić, 12.03.2020. 
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