
Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN broj 

56/13), članka 30.  Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 02/21), 

Općinsko vijeće Općine Kaptol, na  svojoj 2. sjednici, održanoj  21. lipnja  2021. godine, 

donijelo je  

 

ODLUKU 

o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina  

trgovačkom društvu Tekija d.o.o. 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom se prenose komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, uvedene u 

Knjigu dugotrajne imovine Općine Kaptol, u vlasništvo i poslovne knjige trgovačkog društva 

Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1, kao javnog isporučitelja vodnih usluga javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Kaptol. 

 

 

Članak 2. 

 Uvidom u Knjigu dugotrajne imovine Općine Kaptol utvrđeno je postojanje 

komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju u vlasništvu Općine Kaptol i to: 

 

Naziv sredstva 
Inventurni broj/ 

analitički konto 

Nabavna 

vrijednost u kn 

Ispravak  

vrijednosti 

Knjigovodstvena 

vrijednost u kn 

Odvodnja otp. voda 

- kanalizacija    

   naselja 

Doljanovci-Bešinci 

344/ 

051195- ost. građ. 

objekti u pripremi 

   89.450,40        -          89.450,40 

Sastavni dio Odluke je kartica osnovnog sredstva.“ 

 

 

Članak 3. 

 Komunalne vodne građevine za  javnu odvodnju iz članka 2. ove Odluke prenose se u 

vlasništvo trgovačkom društvu Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, bez naknade. 

 

 

Članak 4. 

 Općina Kaptol će dokumentaciju u svezi s komunalnim vodnim građevinama iz članka 

2. ove Odluke predati trgovačkom društvu Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1, u roku od 30 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, o čemu će  se sastaviti zapisnik. 

 

 

Članak 5. 

 Radi izgradnje novih vodnih građevina, Općina Kaptol će način financiranja regulirati 

posebnim ugovorom s trgovačkim društvom Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1. 

 

 

Članak 6. 

 Zadužuje se općinski načelnik Općine Kaptol za poduzimanje svih potrebnih radnji za 

provođenje ove Odluke. 



 

Članak 7. 

 Ova Odluka o izmjeni Odluke  stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Kaptol“. 

 

 

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   K A P T O L 

 

     

KLASA:022-05/21-02/04 

URBROJ:2177/05-01-21-4           

Kaptol, 21. lipnja 2021.  

 

 

          PREDSJEDNIK: 

 

           Dario Lončarević, mag. prim. educ., v. r. 

 


