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ODLUKU o sufinanciranju cijene 
komunalnih usluga odvoza i 
zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz 
septičkih, sabirnih i crnih jama 
Komunalno Bilje d.o.o. ......................... 
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Na temelju članka 31. Statuta 
Općine Bilje («Službeni glasnik» broj 
05/09.),Općinsko vijeće Općine Bilje, na 
svojoj 29. sjednici održanoj dana 28.11. 
2011. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju cijene komunalnih usluga 

odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda 
(fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama 

Komunalno Bilje d.o.o.  
 

1. Prihvaća se Prijedlog ugovora   
između Komunalnog Bilje d.o.o. i 
Vodovoda Osijek o ispuštanju 
otpadnih voda.  

2. Općina Bilje će subvencionirati   
100% iznos povećanja troškova  
odvoza i zbrinjavanja otpadnih 
voda na novoj lokaciji,   za fizičke 
osobe s područja Općine Bilje. 

3. Iznos subvencije za pravne osobe 
utvrditi će se naknadno, nakon što 
direktor komunalnog Bilje d.o.o. u 
roku od 15 dana dostavi analizu 
troškova i obveza za pravne osobe. 

4. Imaju se poduzeti sve radnje kako 
bi se što prije ostvarila mogućnost 
priključenja  na sustav odvodnje u 
Bilju. 

5. Ima se osigurati mogućnost 
odlaganja otpadnih voda u 
privremeno  ispusno odlagalište za 

  
Godina XVII 

 
Bilje, 06.12.2011.g. 
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odvoz otpadnih  voda iz ostalih 
mjesta Općine Bilje. 

6. Odluka o subvencioniranju 
djelatnosti  zbrinjavanja  sanitarne 
otpadne vode prestaje važiti danom 
ostvarenja uvjeta za priključenje na 
sustav odvodnje. 

 
Ova Odluka  stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Bilje. 
 

Klasa:363-05/10-01/3 
Urbroj:2100/02-11-5 
Bilju, 28.11.2011.g. 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE 
    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

            ŽELJKO CICKAJ ,v.r. 
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