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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 
i 15/15) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 
i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 34. sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2020. 
godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti  trgovačkom društvu Vode Pisarovina d.o.o.  

na moratorij na kredit u trajanju od 6 mjeseci  
 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina je dana 10. lipnja 2010. godine donijelo Odluku o 
davanju suglasnosti za zaduživanje Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o. („Glasnik 
Zagrebačke županije“ br. 18/10), Trg Stjepana Radića 13, OIB: 92007750348 čiji je jedini 
vlasnik i osnivač Općina Pisarovina za zaduživanje putem financijskog kredita u iznosu od 
10.000.000,00 kn kod Privredne banke Zagreb d.d., podružnica 07 Zagreb, Radnička 42, 
sjedište osnivača Račkoga 6, Zagreb, za financiranje kapitalnog projekta – izgradnja odvodnje 
i pročišćavanja otpadnih voda u Poduzetničkoj zoni Pisarovina te dana 27. svibnja 2014. 
godine Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vode Pisarovina d.o.o. za 
reprogramiranje kredita („Službene novine Općine Pisarovina“ 4/14)  kojim je dana suglasnost 
na produženje roka otplate kredita na 31.12.2022. godine trgovačkom društvu Vode Pisarovina 
d.o.o kao pravnom slijedniku Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o.. 
 

Članak 2. 
U cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije koronavirusa (COVID-

19), Općinsko vijeće Općine Pisarovina daje suglasnost trgovačkom društvu Vode Pisarovina 
d.o.o. na moratorij u otplati kredita iz članka 1. ove Odluke, u trajanju od 6 mjeseci, na način 
da je dospijeće posljednje rate 30.06.2023. godine. 

Novi Plan otplate kredita nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. 
 

Članka 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 

KLASA:021-05/20-50/6 
URBROJ:238/21-01-20-3 
Pisarovina, 23. lipnja 2020. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), 
članka 31., st.7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 
73/17, 14/19 i 98/19), članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 34. sjednici održanoj 
dana 23. lipnja 2020. godine donijelo je 

  
O D L U K U  

o davanju koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada  

na području Općine Pisarovina  
  

Članak 1.   
Općina Pisarovina (dalje: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje javne 

usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine 
Pisarovina sljedećem ponuditelju: 

 
EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, OIB: 50730247993 

 (u daljnjem tekstu: Koncesionar) 
 

 
Članak 2.  

Priroda i opseg koncesije navedena je u Dokumentaciji za nadmetanje u predmetnom 
postupku davanja koncesije objavljene u EOJN pod oznakom 2020/S 01K-0017587, a 
obuhvaća prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 
obavljanje usluge povezane s javnom uslugom – odvojeno sakupljanje komunalnog otpada 
putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i 
kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada. 

 
 

Članak 3. 
Područje obavljanja koncesije je područje Općine Pisarovina. 

 
 

Članak 4.  
Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 (pet) godina koji započinje teći stupanjem na snagu 

ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara. 
 

 
Članak 5.  

Obveza davatelja koncesije je nadzor sa svrhom osiguranja uredne provedbe ugovora 
o koncesiji. 

Obveza koncesionara je obavljanje poslova koji su predmet koncesije na način i u 
skladu sa odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o održivom gospodarenju otpadom te 
odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
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i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina, kao i svih njihovih 
naknadnih izmjena i dopuna. 

 
 

Članak 6. 
Naknada za koncesiju utvrđuje se u visini od 125.000,00 kuna za petogodišnje 

razdoblje važenje koncesije. 
Godišnja naknada za koncesiju iznosi 25.000,00 kuna. 
Naknada se uplaćuje na žiro-račun Davatelja koncesije u dvije rate godišnje, kako 

slijedi: 
- do 15.07. za razdoblje od 01.01. do 30.06. tekuće godine 
- do 15.01. za razdoblje od 01.07. do 31.12. prethodne godine 
 

Članak 7. 
Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz Cjenika priloženog 

uz ponudu. Cijenu usluge plaća korisnik usluge na temelju ispostavljenog računa. 
Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene svojih usluga pribaviti prethodnu 

suglasnost Općinskog načelnika Općine Pisarovina, sukladno odredbama članka 33. Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). 
 

Članak 8. 
Davatelj koncesije i koncesionar sklopiti će ugovor o koncesiji najkasnije u roku od 60 

dana, nakon isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke 
ponuditeljima. 

 
Članak 9. 

Prilikom potpisivanja ugovora o koncesiji koncesionar je obvezan davatelju koncesije 
dostaviti bjanko zadužnicu sa javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za 
zastupanje na iznos do 500.000,00 kuna. 

Umjesto bjanko zadužnice koncesionar može uplatiti novčani polog na račun davatelja 
koncesije. 
 

Članak 10. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke, s koncesionarom zaključi 

ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze davatelja koncesije i 
koncesionara. 

 
Članak 11. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Na temelju Zakona o koncesijama i Zakona o održivom gospodarenju otpadom te u 

skladu s Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 2/18) Općinskog vijeća od dana 30. siječnja 2018. godine proveden je postupak 
davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina. 

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod oznakom  2020/S 01K-0017587 
objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Pisarovina. 

Rok za podnošenje ponuda bio je 15.06.2020. do 09,00 sati. 
U roku za dostavu ponuda pravovremeno su pristigle 2 ponude sljedećih ponuditelja: 
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1. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, OIB: 50730247993 
2. EKO KOMUNALIJE PLUS d.o.o., 4. Gardijske brigade 32, Split, OIB: 16933460117 

te je provedeno javno otvaranje ponuda o čemu je sastavljen Zapisnik o javnom otvaranju 
ponuda. 

Pregledom i ocjenom ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, 
utvrđeno je da ponudu ponuditelja EKO KOMUNALIJE PLUS d.o.o., 4. Gardijske brigade 32, 
Split, OIB: 16933460117 treba isključiti iz postupka davanja koncesije, jer ponuda ne sadrži 
dokaz tražen točkom 3.3. Dokumentacije za nadmetanje, odnosno ne sadrži potvrdu Porezne 
uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom 
se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, ne stariju od 30 dana računajući od dana 
objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije. 

Nadalje, Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je kako ponuda ponuditelja  
EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, OIB: 50730247993 ispunjava sve 
uvjete određene Dokumentacijom za nadmetanje te je primjenom kriterija ekonomski 
najpovoljnije ponudu ocijenjena najpovoljnijom. 

Stručno povjerenstvo uputilo je prijedlog Općinskom vijeću Općine Pisarovina da 
prihvati ponudu ponuditelja  EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, OIB: 
50730247993 te da se donese Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina 
navedenom ponuditelju. 

Temeljem navedenog,  a na prijedlog Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za  
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Pisarovina, utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj trgovačko društvo EKO-
FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, OIB: 50730247993 te je stoga odlučeno 
kao u izreci ove Odluke. 
 
  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 
43/IV, Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja 
poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih 
informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je dužan istodobno jedan 
primjerak žalbe dostaviti i Davatelju koncesije na dokaziv način u roku za žalbu. Kad je žalba 
upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju 
poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji. 

Rok za izjavljivanje žalbe je deset (10) dana i to od dana primitka odluke o odabiru u 
odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.  
 
KLASA:021-05/20-50/6 
URBROJ:238/21-01-20-4 
U Pisarovini, 23. lipnja 2020. godine 
 
Prilog: 

1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

                                                                                    Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 23., stavka 4.  i članka 35. u svezi s člankom 113.Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)  i članka 17. Statuta 
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina na svojoj 34. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2020. godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o davanju na upravljanje Reciklažnog dvorišta  

u Općini Pisarovina 
 
 

Članak 1. 
       Općina Pisarovina je vlasnik reciklažnog dvorišta, izgrađenog na k.č.br. 1904/4 – 
KARLOVAČKA ULICA, upisano u  k.o. Pisarovina II, zk.ul.br. 1904. 
 

Članak 2. 
     Općina Pisarovina kao vlasnik reciklažnog dvorišta iz članka 1. ove Odluke, daje isto 
na upravljanje trgovačkom društvu EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje, 
OIB: 50730247993 (dalje u tekstu: Upravitelj), kao ovlaštenom pružatelju javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Pisarovina. 
 

Članak 3. 
Upravitelj je dužan organizirati rad i funkcioniranje reciklažog dvorišta u skladu s 

odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pratećim podzakonskim aktima te 
istim upravljati pažnjom dobrog gospodara. 

Upravitelj je dužan održavati infrastrukturu na reciklažnom dvorištu u skladu sa 
standardima propisanim zakonskom regulativom te uvjetima održavanja ugrađene opreme i 
proizvoda, sve s ciljem očuvanja sustava u uporabnom stanju te podmirivati sve troškove 
nastale s osnova korištenja objekta. 
 

Članak 4. 
Upravitelj je dužan jednom godišnje Općinskom vijeću Općine Pisarovina  podnijeti 

izvještaj o upravljanju reciklažnim dvorištem, prikupljenom i predanom otpadu, a koje je 
sastavni dio redovitog godišnjeg izvješća u obavljanju javne usluge prikupljanja  miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina. 
 

Članak 5. 
Ovlašćuje se načelnik Općine Pisarovina za potpisivanje Sporazuma o davanju 

reciklažnog dvorišta na upravljanje. 
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Članak 6. 
Reciklažno dvorište predati će se u posjed Upravitelju danom stupanja na snagu ove 

Odluke, o čemu će se sastaviti poseban zapisnik. 
 

 
Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Ugovora o koncesiji za 
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Pisarovina iz provedenog postupka davanja 
koncesije, objavljene u EOJN RH pod oznakom 2020/S01K-0017587, a objaviti će se u 
Službenim novinama Općine Pisarovina. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na upravljanje 
Reciklažnog dvorišta u Općini Pisarovina (KLASA: 021-05/19-50/3, URBROJ: 238/21-01-19-7 
od dana 03.04.2019.g. objavljena u Službenim novinama Općine Pisarovina br. 4/19). 
 
 
KLASA: 021-05/20-50/6 
URBROJ: 238/21-01-20-5 
Pisarovina, 23. lipnja 2020. godine  
 
                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                                            Tomo Smolković, v.r.     
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 
br. 3/18 i 3/20), čl. 70. stavak 1. točka 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine” broj 69/17) 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 34. sjednici, održanoj dana 23. lipnja 2020. 
godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o prolongaciji roka raskida Ugovora o koncesiji 

 
Članak 1. 

Odobrava se sklapanje dodatka Sporazuma o raskidu  Ugovora o koncesiji 
(KLASA:363-10/20-10/2, URBROJ: 238/21-04-20-1) kojim će se kao konačan datum raskida 
Ugovora o koncesiji (KLASA: 363-10/16-10/1, URBROJ: 238/21-04-16-1) utvrditi 30.09.2020. 
godine. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Pisarovina. 

KLASA:021-05/20-50/6 
URBROJ:238/21-01-20-6 
Pisarovina, 23. lipnja 2020. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Tomo Smolković, v.r. 
 

 

 


