
Na temelju članka 38. točka 2. i članka 110. stavak 1. Statuta Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje", broj 1/01 i 3/05) i članka 89. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji 
Vakuf-Uskoplje", broj 7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-Uskoplje na svojoj  __. redovnoj 
sjednici održanoj _____.2017. godine, donijelo je   
 

ODLUKU 
o prenosa prava korištenja izgrađenog vodovoda Voljice   

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom Općina Gornji Vakuf-Uskoplje prenosi na JKP VIK d.o.o. Gornji Vakuf-

Uskoplje pravo upravljanja, korištenja i održavanja izgrađenog vodovoda Voljice koji se sastoji 
od potisnog voda, objekata kaptaže, prekidne stanice, rezervoara i primarne i sekundarne 
mreže u naseljima Jagnjid, Gaj, Osredak i Voljice, izgrađene prema Glavnom projektu vodovoda 
Voljice od ES HYDROTECHNIKS d.o.o., Sarajevo, čiju vrijednost će utvrditi zajedničko 
povjerenstvo Općine Gornji Vakuf-Uskoplje i JKP VIK d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Članak 3. 

 
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje zadražava pravo vlasništva nad sistemom vodoopskrbe i 

objektima koji služe toj namjeni, dok se JKP VIK d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje daje pravo 
upravljanja, korištenja i održavanja, radi ostvarenja prihoda od navedenog sistema vodoopskrbe 
i objekata, bez prava otuđenja. 

 
Članak 4. 

 
JKP VIK d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje dužno je osigurati trajno, kvalitetno i nesmetano 

pružanje usluga, odnosno obavljati poslove komunalnih djelatnosti koje su im povjerene ovom 
odlukom, te u tu svhu objekte i uređaje moraju održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.   
 

Članak 5. 
 

Visinu cijene i način plačanja usluge za ove komunalne djelatnosti određuje davalac 
komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje. 

 
Članak 6. 

 
JKP VIK d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje daje se na upravljanje, korištenje i održavanje 

sistem vodoopskrbe i objekte iz točke 1. Ovog članka na neodređeno vrijeme. 
 

Članak 7. 
 
Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku Općine Gornji Vakuf-Uskoplje da imenuje 

povjerenstvo iz članka 1. Ove odluke koja će pri prenosu utvrditi ukupnu vrijednost vodovoda 
Voljice, te sačiniti Zapisnik o prenosu prava na korištenje, upravljanje i održavanje na 
cjevovodima i objektima iz članka 1. Ove Odluke. 

 
Član 8. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku 

općine Gornji Vakuf-Uskoplje".  
 
Broj: 01-05-__/17  
Gornji Vakuf-Uskoplje,                       Predsjednik 
____.2017.godine                    Općinskog vijeća 

                               Goran Batinić, mag.nov.  


