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VODOOPSKRBA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, sa sjedištem u Dardi, Ulica Sv. 
Ivana Krstitelja 101, OIB: 67820151229, (u daljnjem tekstu: JIVU), temeljem članka 40. 
Društvenog ugovora (Pročišćeni tekst) od 29.01.2013. godine objavljuje 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA USLUGU PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA 

 
1. Predmet javnog poziva 

Prikupljanje otpadnih voda iz sabirnih jama kod korisnika vodnih usluga koji nisu priključeni na javni 
sustav odvodnje. 
 

2. Način prikupljanja 
Crpljenjem otpadnih voda iz sabirnih jama i pražnjenje u prihvatno okno, putem odgovarajućih 
komunalnih vozila ili cisterni. 
 

3. Područje prikupljanja 
Naselja u sastavu Općine Bilje: Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug, Podunavlje, Tikveš, Vardarac, Zlatna 
Greda. 
 

4. Mjesto pražnjenja 
Prihvatno okno na katastarskoj čestici k.č.br. 753/2,  k.o. Bilje. 
  

5. Cijena prihvata 
Cijena prihvata određena je Odlukom o cijeni vodnih usluga JIVU i iznosi 10 kn/m3 plus PDV. 
 

6. Uvjeti za prijavitelje 
Registrirane fizičke i pravne osobe, OPG-ovi.  
Prilozi u preslikama: osobne iskaznice i/ili izvod iz sudskog registra, potvrda o nekažnjavanju, opis 
komunalnog vozila/cisterne sa dokumentacijom o tehničkoj ispravnosti (preslika prometne dozvole), 
izjava da će crpiti sadržaj iz sabirnih isključivo na području Općine Bilje. 
 

7. Način prijave 
Pisano na e-mail: uprava@vodoopskrba-darda.hr 
 

8. Rok prijave 
15. ožujka 2022. godine.  
 

9. Odabir i obavijest 
JIVU zadržava pravo odabrati više od 1 (jednog) ali ne više od 5 (pet) podnositelja prijave, ovisno o 
broju prijavitelja i zapremine spremnika komunalnog vozila ili cisterne. Obavijest o odabiru dostavit 
će se svakom prijavitelju putem elektronske pošte i objaviti na Internet stranici društva. 
 
 
 

http://www.vodoopskrba-darda.hr/


 

 

10. Ugovor 
Sa odabranim podnositeljima prijave potpisat će se Ugovor o korištenju objekta prihvatnog okna 
„Kopačevo-Bilje“ u kojem će biti definirani tehnički uvjeti korištenja prihvatnog okna. 
 

11. Završne odredbe 
Neće se razmatrati prijave bez priloga i prijave koje nisu zaprimljene u navedenom roku 
 
 
URBROJ: 042/1-2022 
U Dardi, 23. veljače 2022. 
 
 
 
 

DIREKTOR 
 

Stjepan Levak, mag.ing.aedif. 
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