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13. 
 
Temeljem članka 37. Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Bilje („Službeni 
glasnik „ Općine Bilje, br. 16/10.)  
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj  
25. sjednici održanoj dana 20.05.2011.g. 
usvojilo je  slijedeći  

 
ZAKLJUČAK 

 o izvješću Mandatne komisije  
     
          I. 

Općinsko vijeće Općine Bilje prima 
na znanje Izvješće Mandatne komisije u 
povodu ostavki vijećnika  i otpočinjanje 
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika . 

 
II. 

Sukladno članku 7. Zakona o izboru 
članova predstavničkog tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine „ broj 44/05 
–pročišćen tekst i 109/07) i podnesenih 
ostavki na vijećničku dužnost  sukladno 
članku 35. Statuta Općine Bilje („Službeni 
glasnik“ Općine Bilje, broj 5/9.) prestao je 
vijećnički mandat : 
 ŽOLTU  MICHELIJU  i 
DRAGUTINU STRMEČKOM  

 
III. 

Sukladno  članku 8. Zakona o izboru 
članova predstavničkog tijela jedinice 
lokalne i  
područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine „ broj 44/05 –pročišćen 
tekst i109/07) , stekli su se uvjeti za 
početak mandata : 
GABORA VARGE  iz Bilja, K. 
Zvonimira 9b, broj O.I.:100950338,  
zamjenik vijećnika Žolta Michelija koji je 
dao ostavku,   i 
JOŽEFA GERŠTNERA  iz Luga, Š. 
Petefija  174, O.I. broj 14858767,  
zamjenik vijećnika Dragutina Strmečkog 
koji je dao ostavku.  

 
 

 
IV. 

Ovaj zaključak ima se objaviti u 
Službenom glasniku Općine Bilje 
 
 
Klasa:21-01/09-01/1 
Urbroj:2100/02-11- 27 
Bilje, 20.05. 2011.g. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
      
14. 
 

Temeljem članka 37. Poslovnika 
Općinskog vijeća Općine Bilje („Službeni 
glasnik „ Općine Bilje, br. 16/10.)  
Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj  
25. sjednici održanoj dana 20.05.2011.g. 
donosi  
 

RJEŠENJA 
O PRESTANKU MANDATA PRVOG 

POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

I. 
 

ŽOLTU MICHELIJU,  prestaje mandat  prvog 
potpredsjednika  Općinskog vijeća Općine 
Bilje radi gubljenja statusa vijećnika 
Općinskog vijeća temeljem podnesene ostavke 
na vijećničku dužnost. 
 

II. 
 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja 
a  biti će objavljeno  u Službenom glasniku 
Općine Bilje. 
 
Klasa:21-01/09-01/2 
Urbroj:2100/02-11- 8 
Bilje, 20.svibnja  2011.g. 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            IŠTVAN TOKAI ,v.r. 
********************************** 
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15. 
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine 
Bilje, broj 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje, na svojoj 25. sjednici održanoj  dana 
20.svibnja  i 11. kolovoza  2011.  godine, 
donosi 

 
RJEŠENJE 

o izboru Prvog potpredsjednika 
općinskog vijeća  

 
I. 

ŠANDOR MARKOŠ iz Vardaraca, 
Šandora  Petefija 49. izabire se za  Prvog  
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Bilje 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku“ Općine Bilje . 
 
Klasa: 021-01/09-01/1 
Urbroj: 2100/02-11-9 
Bilje, 11. kolovoza 2011.g.    
  
   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKJO CICKAJ  ,v.r. 
********************************** 
 
16. 
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine 
Bilje, broj 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje, na svojoj 25. sjednici održanoj  dana 
20.svibnja  i 11. kolovoza  2011.  godine, 
donosi 

RJEŠENJE 
o razrješenju predsjednika 

općinskog vijeća 
 

I. 
IŠTVAN TOKAI  iz  Luga , Š. Petefija 
347. razrješuje se dužnosti predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Bilje. 

 
II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku“ Općine Bilje . 
 
Klasa: 021-01/09-01/2 
Urbroj: 2100/02-11-10 
Bilje, 11.kolovoza 2011.g. 
                  
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKJO CICKAJ  ,v.r. 
********************************** 
      
17. 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine 
Bilje, broj 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje, na svojoj 25. sjednici održanoj  dana 
20.svibnja  i 11. kolovoza  2011.  godine, 
donosi 
 

               RJEŠENJE 
o izboru  predsjednika općinskog    vijeća 

 
                        I. 

ŽELJKO CICKAJ iz Bilja, Vatroslava 
Lisinskog 3. izabire se za  predsjednika 
Općinskog vijeća Općine Bilje. 

 
           II. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku“ Općine Bilje . 
 
Klasa: 021-01/09-01/2 
Urbroj: 2100/02-11-11 
Bilje, 11. kolovoza 2011.g. 
                   
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKJO CICKAJ  ,v.r. 
********************************** 
 
18. 
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine 
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Bilje, broj 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje, na svojoj 25. sjednici održanoj  dana 
20.svibnja  i 11. kolovoza  2011.  godine, 
donosi 

 
        RJEŠENJE 
o razrješenju drugog    

potpredsjednika općinskog vijeća 
 

I. 
IGOR JURIĆ iz Bilja, Zagrebačka 27.  
razrješuje se dužnosti  drugog  
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Bilje. 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku“ Općine Bilje . 
 
Klasa: 021-01/09-01/2 
Urbroj: 2100/02-11-12 
Bilje, 11. kolovoza 2011.g.    
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKJO CICKAJ  ,v.r. 
********************************** 
 
19. 
 

Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» Općine 
Bilje, broj 05/09.) Općinsko vijeće Općine 
Bilje, na svojoj 25. sjednici održanoj  dana 
20.svibnja  i 11. kolovoza  2011.  godine, 
donosi 

RJEŠENJE 
o izboru drugog potpredsjednika 

općinskog vijeća  
 

I. 
IVA DROZDEK iz Bilja , Ivana 
mažuranića 15,  izabire se za drugog  
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine 
Bilje. 

II. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u "Službenom 
glasniku“ Općine Bilje . 

 
Klasa: 021-01/09-01/2 
Urbroj: 2100/02-11-13 
Bilje 11.kolovoza 2011.g.    
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKJO CICKAJ  ,v.r. 
********************************** 
 
AKTI NAČELNICE 
 
4. 
 

Temeljem čl.207. Zakona o vodama 
(„Narodne novine“ broj 153/09) i čl.49 Statuta 
Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje 
br.: 05/9.), Načelnica Općine Bilje, dana 06. 
svibnja 2011.g. donosi  
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o 

cijeni vodnih usluga 
 
 

I. 
Temeljem prijedloga Uprave Vodoopskrbe 
d.o.o. iz Darde ur.br.: 056/04-02-2011 od 
29.04.2011.g. Načelnica Općine Bilje donosi 
Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 
Odluku o cijeni vodnih usluga. 
  

II 
Tarifa vodnih usluga određuje se kako 
slijedi: 
 

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 18,00 kn/mj 
2. osnovna cijena vodne usluga javne 

vodoopskrbe (varijabilna) 
  4,00 

kn/m3 
3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja 

otpadnih voda (varijabilna) 
- 

kn/m3 
4. osnovna cijena vodne usluga 

pročišćavanja otpadnih voda 
(varijabilna)1 

- 

kn/m3 
5. cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 

koju plaćaju socijalno ugroženi građani 
za količinu isporučene vode nužne za 
osnovne potrebe kućanstva 

  2,40 

kn/m3 

                                                 
 



49                                                     «Službeni glasnik»                           Broj 2 
 

*********************************************************************** 
Izdaje: Općina Bilje. Za izdavača : Ružica Bilkić, oec. načelnica Općine Bilje 

Grafička priprema i tekst: Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje 
 

Tarifa vodnih usluga za korisnike u 
poslovnim prostorima određuje se kako 
slijedi: 

1 fiksni dio osnovne cijene 
vodnih usluga 

18 
kn/mj 

2 osnovna cijena vodne usluga 
javne vodoopskrbe (varijabilna) 

    8,5 
kn/m3 

3 osnovna cijena vodne usluge 
skupljanja otpadnih voda 
(varijabilna) 

- 

kn/m3 
4 osnovna cijena vodne usluga 

pročišćavanja otpadnih voda 
(varijabilna) 

- 

kn/m3 
 

III 
 
Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe 
cijena vodnih usluga javne vodoopskrbe 
obračunava se prema isporučenoj količini vode 
očitanoj na vodomjeru  mjesečno. 
 
Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe 
u zajedničkim prostorijama zgrade sa više 
posebnih dijelova nekretnine – cijena vodne 
usluge obračunava se tako da se cijena 
utvrđena prema stavku 1. ove točke dijeli, osim 
ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije 
uređeno. 
 

IV 

Količina vode nužne za osnovne potrebe 
kućanstva iznosi 70 litara/dnevno po članu 
kućanstva.  

Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve 
fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. 

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju 
se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica 
lokalne samouprave. 

V 

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno 
porez na dodanu vrijednost, naknada za 
korištenje voda, naknada za zaštitu voda i 
naknada za razvoj, sukladno posebnim 
propisima.  

 

VI 
 
Ova Odluka će se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Bilje. 
                                                 
KLASA: 325-08/11-01/4 
UR.BR.:2100/02-11-3 
U Bilju, 06.svibnja 2011.g. 
 
   Načelnica  
    Ružica Bilkić,oec.,v.r. 
********************************** 
 
  5.        
                                                                                                                                                                        

Temeljem članka 29. stavak 1. 
podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(„Narodne novine“ broj: 174/04., 79/07. i 
38/09.) i članka 49. Statuta Općine Bilje 
(„Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 
05/09.) a sukladno Procjeni ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća za područje Općine Bilje, 
Načelnica Općine Bilje dana 21. srpnja 
donosi: 
 

ODLUKU 
o određivanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja 
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 

spašavanje Općine Bilje 
 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom određuju se 
operativne snage zaštite i spašavanja i 
pravne osobe od interesa za zaštitu i 
spašavanja Općine Bilje. 

 
Članak 2. 

 
 Operativne snage zaštite i 
spašavanja Općine Bilje su: 

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine 
Bilje 

2. Postrojba civilne zaštite opće 
namjene Općine Bilje 
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3. Zapovjedništva i postrojbe 
vatrogastva ( DVD Bilje, DVD 
Vardarac, DVD Lug, DVD 
Kopačevo) 

4. Zdravstvene ustanove ( ambulanta 
Bilje, ambulanta Lug) 

5. Veterinarske ustanove 
(Veterinarska stanica B. Manastir, 
Vetam d.o.o.) 

 
Članak 3. 

 
 Pravne osobe od interesa za zaštitu 
i spašavanje Općine Bilje su: 
Službe i pravne osobe od značaja za zaštitu 
i spašavanje: 

- distributeri vode (Vodoopskrba 
d.o.o. Darda) 

- prijevoz putnika (ROBERT LINE , 
Bilje) 

- komunalne ustanove (Komunalno-
Bilje d.o.o. Bilje; Baranjska čistoća 
d.o.o. B. Manastir) 

- dezinsekcija i deratizacija 
(PESTRID d.o.o. Bilje) 

 
Udruge građana značajne za zaštitu i 
spašavanje: 

-  sportski objekti (HNK Bilje, NK 
Lug, NK Vardarac, NK Ribar iz 
Kopačeva) 
-  lovačka društva (Srnjak iz Bilja; 
Fazan iz Luga; Jelen iz Kopačeva; 
Vepar iz Vardarca) 

 
Članak 4. 

 
 Dužnosti operativnih snaga zaštite i 
spašavanja iz članka 2. i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje Općine 
Bilje iz članka 3. ove Odluke su: 

- ustrojiti interventne timove zaštite i 
spašavanja koji će biti osposobljeni 
za izvršavanje namjenskih zadaća 
zaštite i spašavanja stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša za područje Općine Bilje. 

- u obavljanju redovitih djelatnosti, 
planirati mjere i poduzimati 

aktivnosti radi otklanjanja ili 
umanjenja mogućnosti nastanka 
katastrofe i velike nesreće. 

- planirati i prilagoditi obavljanje 
redovite djelatnosti u okolnostima 
kada je proglašena katastrofa ili 
velika nesreća. 

- i druge dužnosti sukladno važećim 
propisima. 

 
Članak 5. 

 
 Operativnim snagama i pravnim 
osobama od interesa za zaštitu i spašavanje 
Općine Bilje rukovodi i koordinira 
načelnica uz stručnu potporu Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Bilje. 
 U katastrofama i velikim nesrećama 
načelnica izravno zapovijeda operativnim 
snagama zaštite i spašavanja Općine Bilje. 
 

Članak 6. 
 

 Pravne osobe iz članka 3. ove 
Odluke, dobivanjem određene zadaće, 
stječu status sudionika u provedbi 
utvrđenih mjera zaštite i spašavanja za 
područje Općine Bilje. 
 Za razradu dobivenih zadaća i 
usklađivanje s operativnim snagama zaštite 
i spašavanja iz članka 2. ove Odluke, 
istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite 
i spašavanja Općine Bilje. 
 

Članak 7. 
 

Prava i obveze koje proizlaze iz 
članka 6. stavka 1. ove Odluke, uredit će se 
sukladno važećim propisima. 
 

Članak 8. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku“ Općine Bilje. 

 
KLASA: 810-01/09-01/1 
URBROJ: 2100/02-11-76 
Bilje, 20. srpanj 2011. god. 
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   Načelnica  
  Ružica Bilkić,oec.,v.r. 
 
 
AKT VODOOPSKRBE d.o.o. Darda 
 

Na temelju članka 295. Zakona o 
obveznim odnosima („Narodne novine“ 
broj 35/05),a u vezi sa Pravilnikom o 
vodoopskrbi i tehničko tehnološkim 
uvjetima priključenja (Ur.broj: 018/01-
2007), Uprava VODOOPSKRBE d.o.o. za 
obavljanje komunalnih djelatnosti – 
direktor, 02. svibnja 2011 . donio je 
 
 
O P Ć E   U V J E T E   I S P O R U K E 

komunalne usluge opskrbe pitkom 
vodom na području  

Općine Bilje, Općine Darda i Općine 
Jagodnjak 

  
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Općim uvjetima isporuke 
komunalne usluge opskrbe pitkom vodom 
na području Općine Bilje, Općine Darda i 
Općine Jagodnjak (u daljnjem tekstu: Opći 
uvjeti) određuju se međusobni odnosi 
između isporučitelja usluge i korisnika 
usluge na području Općine Bilje, Općine 
Darda i Općine Jagodnjak, na kojem 
isporučitelj obavlja navedenu komunalnu 
djelatnost. 
 

Članak 2. 
 Isporučitelj komunalne usluge je 
Trgovačko društvo VODOOPSKRBA 
d.o.o. za obavljanje komunalnih 
djelatnosti, Darda. 
 Korisnik komunalne usluge su 
pravne i fizičke osobe koje su priključene 
na javni sustav opskrbe pitkom vodom. 
 Komunalna usluga je opskrba 
pitkom vodom. 

 Pod opskrbom pitkom vodom 
podrazumijevaju se poslovi zahvaćanja, 
pročišćavanja i isporuke vode za piće. 
 
 

II. UGOVOR O ISPORUCI 
KOMUNALNE USLUGE 
OPSKRBE PITKOM 
VODOM  

 
Članak 3. 

Ugovor o isporuci komunalnih 
usluga zaključuje se na temelju 
podnesenog zahtjeva korisnika komunalne 
usluge isporučitelju usluga (ugovor o 
pristupanju). 
 Zaključivanjem ugovora o 
pristupanju korisnik usluga prihvaća u 
svemu ove Opće uvjete. 
 Isporučitelj usluge je dužan bez 
naknade korisniku usluge uručiti ove Opće 
uvjete.  

Članak 4. 
 Smatra se da je zaključen ugovor o 
isporuci komunalnih usluga i u slučajevima 
kada korisnik usluge nije podnio zahtjev za 
zaključenje ugovora o isporuci komunalne 
usluge opskrbe pitkom vodom, sukladno 
članku 3. stavku 1. ovih Općih uvjeta, ali je 
prihvatio isporuku i korištenje komunalne 
usluge. 
 

Članak 5. 
Ugovor o isporuci komunalne 

usluge zaključuje se na neodređeno 
vrijeme. 
 Korisnik usluge može isporuku 
komunalne usluge otkazati zbog 
preseljenja, prestanka korištenja stana, 
odnosno poslovnog prostora ili djelatnosti 
uz otkazni rok od 30 dana. 
 

III. UVJETI ISPORUKE 
KOMUNALNE USLUGE 

 
Članak 6. 

 Isporučitelj usluge je dužan 
isporučiti vodu za piće prema standardima 
kvalitete vode za piće propisanim važećim 
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Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti 
vode za piće. 
 Isporučitelj usluge je dužan odmah, 
odnosno u najkraćem mogućem roku, 
obavijestiti korisnike usluga o 
nemogućnosti korištenja usluge zbog 
slučaja isporuke vode koja nije u skladu s 
propisanim standardima. 
 Isporučitelj usluge je dužan odmah 
odnosno u najkraćem mogućem roku, 
obavijestiti korisnike usluga o prekidu 
isporuke usluga, osim u slučajevima kada 
se prekid isporuke usluga nije mogao 
predvidjeti ni otkloniti. 
 U slučajevima iz stavka 1. i 2. 
ovoga članka, isporučitelj je dužan 
obavijestiti o prestanku okolnosti koje su 
uzrokovale prekid isporuke usluge, 
odnosno nemogućnost korištenja usluge. 
 

Članak 7. 
 Isporučitelj je dužan naknaditi štetu 
koja je nastala korisniku usluge zbog 
nepravovremenog obavješćivanja o 
prekidu obavljanja usluga, te štetu 
uzrokovanu prekidom obavljanja usluge ili 
nepravilnostima u isporuci komunalne 
usluge, osim kada se radi o opravdanim 
slučajevima koje isporučitelj nije mogao 
pravovremeno predvidjeti ni otkloniti. 
 

IV. UVJETI KORIŠTENJA 
KOMUNALNE USLUGE 

 
 

Članak 8. 
 Korisnik usluge može koristiti 
usluge opskrbe pitkom vodom isključivo 
za potrebe svog domaćinstva, odnosno za 
potrebe svog poslovnog prostora ili 
djelatnosti. 
 Korisnik usluge je obvezan 
pravovremeno obavijestiti isporučitelja 
usluge kod promjene namjene prostora ili  
djelatnosti te proširenja i izmjene 
djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno 
utječu na cijenu, povećanje ili smanjenje 
potreba komunalne usluge. 
 

Članak 9. 
Radi zaštite korisnika usluge i 

omogućavanja bolje kvalitete usluge, 
korisnicima usluge isporučitelj osigurava 
mogućnost prijave potreba u isporuci 
usluga besplatno na telefon broj 031/740-
202 i 031/742-191, svakodnevno u 
vremenu od 7,00 do 14,00 sati, te na 
dežurni telefon broj 743-125 svaki dan od 
0-24h. 
 

V. NAČIN OBRAČUNA 
CIJENE USLUGE I NAČIN 
IZMJENE CIJENA 

 
Članak 10. 

 Obveza plaćanja usluge opskrbe 
pitkom vodom utvrđuje se prema 
utrošku pitke vode izraženom u 
jediničnom iznosu m³ (prostorni 
metar). 

 
Članak 11. 

 U slučaju izmjene cijene usluge 
prema postupku propisanom zakonom, 
isporučitelj komunalnih usluga obavijestit 
će pravovremeno korisnike usluga putem 
sredstava javnog priopćavanja i 
pojedinačnom obavijesti koje moraju 
sadržavati: dosadašnji iznos cijene, 
povećani iznos cijene, postotak povećanja 
cijene i datum primjene nove cijene usluge. 
 
 

VI. NAČIN PLAĆANJA CIJENE 
USLUGA 

 
Članak 12. 

 Korisnik usluge plaća komunalnu 
uslugu na osnovi ispostavljenih računa 
isporučitelja komunalne usluge, u roku 15 
dana od dana ispostave računa. 
 Račun za obavljenu komunalnu 
uslugu sadrži podatke o isporučitelju 
usluge, o korisniku usluge, način obračuna 
cijene, visinu cijene po obračunskoj 
jedinici iz članka 10. ovih Općih uvjeta, te 
opomenu za eventualno neplaćena 
potraživanja s obračunom zateznih kamata. 
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 Korisnik usluge može odlučiti da 
komunalnu uslugu plaća unaprijed, o čemu 
je dužan izvijestiti isporučitelja usluge. 

U slučaju prekoračenja plaćanja 
cijene za komunalnu uslugu, isporučitelj 
može umanjiti obvezu plaćanja korisnika 
za mjesec ili mjesece koji slijede nakon 
mjeseca u kojem je prekoračeno plaćanje 
komunalne usluge. 
 Kod pogrešno obračunatih računa 
za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je 
dužan o tome odmah, a najkasnije u roku 
15 dana od dana dostave računa izvijestiti 
isporučitelja. 
 

Članak 13. 
         U slučaju da pojedini korisnici 
učestalo ne plaćaju obavljanje komunalne 
usluge, isporučitelj može tražiti plaćanje 
iznosa osiguranja za slučaj neplaćanja 
komunalne usluge. 
 

Članak 14. 
 U slučaju da isporučitelj i korisnik 
imaju međusobna novčana potraživanja s 
druge pravne osnove i osnova izvršenih 
usluga, oni mogu međusobno izvršiti 
prijeboje potraživanja. 
 
 

VII. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 15. 
 Ovi Opći uvjeti objavit će se u 
„Službenom glasniku“ Općine Bilje, 
„Službenom glasniku“ Općine Darda, 
„Službenom glasniku“ Općine Jagodnjak i 
na oglasnoj ploči u sjedištu isporučitelja. 
 
URBROJ: 0  /1-2011 
Darda, 2. svibnja 2011. 
 
                               
DIREKTOR VODOOPSKRBE d.o.o. 
    Krunoslav Rob, dipl.oec.v.r. 
********************************** 
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