
Na temelju Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19), Uredbe o uslužnim 
područjima („Narodne novine“ br. 147/21), a u skladu sa Odlukom o osnivanju trgovačkog 
društva Vodovod Korenica d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju („Županijski glasnik“ Ličko-
senjske županije br. 6/14  i 12/14) i članka 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni 
glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 6. 
redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2022. godine donosi:  
 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na prijenos komunalnih vodnih građevina na društvo 
preuzimatelja Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Gospić 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos komunalnih vodnih građevina na društvo 
preuzimatelja Uslugu  d.o.o. Gospić (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se suglasnost trgovačkom 
društvu Vodovod Korenica d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju da prenese komunalne vodne 
građevine i zemljište pod njima u vlasništvo društva preuzimatelja Uslugu d.o.o. za 
vodoopskrbu i odvodnju Gospić. 

 
Članak 2. 

Općinsko vijeće ovlašćuje Skupštinu društva i Upravu-direktora društva da sukladno Uredbi o 

uslužnim područjima i Zakonu o vodnim uslugama provodi upute o udruživanju vodeći računa 

o:  

a. da se vodne građevine mogu prenijeti uz predočenje i suglasnost  Općinskog vijeća na 

ugovor o pripajanju s ostalim vodnim isporučiteljima koji tvore uslužno područje i nakon 

što Općinsko vijeće na njega da svoju suglasnost 

b. da se ostale nekretnine ne mogu otuđiti ili prenijeti nego dati na korištenje društvu 

preuzimatelju po uvjetima koje odobri Općinsko vijeće  

c. da se vozila i ostale pokretnine koriste za potrebe budućeg društva na području Općine 

Plitvička Jezera, ukoliko se ugovorom koje odobri Općinsko vijeće ne definira drugačije.  

 
Članak 3. 

Za donošenje odluke o pripajanju odnosno potpisivanje ugovora o pripajanju, Skupština 
Vodovoda Korenica d.o.o. dužna je zatražiti pisanu suglasnost osnivača - Općinu Plitvička 
Jezera. 
 
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička 
Jezera“. 
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