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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“, 
br. 66/19) i članka 89. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/19, dalje u tekstu: 
Zakon) te članka 17.  Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“, br. 
3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 5. sjednici održanoj dana 13. 
listopada 2021. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o 

prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 
 

Članak 1. 
 Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Zakona komunalne vodne građevine su javna 
dobra u javnoj uporabi u vlasništvu su javnog isporučitelja vodnih usluga. 
 

Članak 2. 
 Ovom Odlukom Općina Pisarovina prenosi bez naknade pravo vlasništva na 
komunalnoj vodnoj građevini na području Općine Pisarovina i to: 
 

• zemljište za izgradnju kolektora – Donja Kupčina, z.k.č.br. 4697/2, z.u. 470, k.o. 
Donja Kupčina, u naravi oranica, ukupne površine 803 čhv  

 
u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Vode Pisarovina d.o.o., Trg hrvatskih velikana 
1 , OIB: 75999696999, a koje zemljište je u vlasništvu Općine Pisarovina. 

 
Članka 3. 

 Komunalna vodna građevina iz članka 2. koja se prenosi u vlasništvo Vode Pisarovina 
d.o.o. sadrži sljedeće: 
 

OBJEKT VLASNIŠTVO KONTO NABAVNA  
VRIJEDNOST 

ISPRAVAK  
VRIJEDNOSTI 

TRENUTNA 
VRIJEDNOST 

 
Zemljište 
za 
izgradnju 
kolektora – 
Donja 
Kupčina 
 

 

U imovini 

 

011110 

 

46.208,00 kn 

 

0,00 kn 

 

46.208,00 kn 
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Članka 4. 
 Pravo vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama iz članka 2. i 3. ove Odluke u 
ukupnom iznosu od 46.208,00 kn (slovima: četrdesetšesttisućadvijestoosamkuna), Općina 
Pisarovina prenosi na javnog isporučitelja vodnih usluga Vode Pisarovina d.o.o. u stanju 
zatečenom na dan stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 5. 
 Temeljem ove Odluke Općina Pisarovina isknjižit će iz svojih poslovnih knjiga zemljište 
za izgradnju kolektora – Donja Kupčina, z.k.č.br. 4697/2, z.u. 470, k.o. Donja Kupčina, u naravi 
oranica, ukupne površine 803 čhv, a trgovačko društvo Vode Pisarovina d.o.o., dužne su roku 
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke evidentirati navedenu komunalnu vodnu 
građevinu u svojim poslovnim knjigama. 
 

Članka 6. 
Zemljište na k.č. 4697/2, k.o. Donja Kupčina, namijenjeno je za izgradnju i provedbu projekta 
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donja Kupčina.  
 Projekt iz stavka 1. ovog članka investiran je od strane Vode Pisarovina d.o.o. pod 
brojem projekta P-10/16 „Sustavi odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa; Sustav 
Donja Kupčina – I. faza“ iz srpnja 2016. godine, a koji Tehnički opis 2.1. te nacrt u mjerilu M 
1:200 čine sastavni ove Odluke. 

 
Članka 7. 

 Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom , niti mogu biti 
predmet ovrhe, osim kada je Zakonom drukčije određeno, niti mogu ulaziti u stečajnu ili 
likvidacijsku masu. 

U slučaju stečaja ili likvidacije, Vode Pisarovina d.o.o. prenose se u vlasništvo Općine 
Pisarovina koja je njihov osnivač, na uslužnom području. 

Komunalne vodne građevine mogu biti u prometu samo između javnih isporučitelja 
vodnih usluga. 

Članak 8. 
Temeljem ove Odluke Općina Pisarovina sklopit će sa trgovačkim društvom Vode 

Pisarovina d.o.o. Ugovor o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina. 
 

Članak 9. 
 Ovlašćuje se načelnik Općine da u ime Općine potpiše ugovor iz prethodnog članka te 

poduzme sve ostale potrebne mjere i radnje za provedbu ove Odluke. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 

KLASA: 021-05/21-01/5 
URBROJ: 238/21-01-21-3 
Pisarovina, 13. listopada 2021. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 

Prilog Odluci:  

- Nacrt (M1:200) 

- Tehnički opis (2.1.) 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 
143/12), i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 
3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 13. 
listopada 2021. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o korištenju prava prvokupa  
 

Članak 1. 
 

Općina Pisarovina kao ovlaštenik prava prvokupa temeljem Ugovora o kupoprodaji 
zemljišta (KLASA:944/01/08-30/2, URBROJ:238/21-04-08-1 – dalje u tekstu Ugovor o 
kupoprodaji zemljišta) koji je dana 4.9.2008. godine Općina Pisarovina, Općinsko 
poglavarstvo, Trg Stjepana Radića 13, Pisarovina, sklopila s tvrtkom DRVNA INDUSTRIJA 
PISAROVINA d.o.o. za proizvodnju iz Pisarovine, Karlovačka 16, MB 1908634, očituje se da 
će koristiti pravo prvokupa zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom k.č.br. 
1901/4 – Oranica, Karlovačka ulica, površine 10518 m2, k.o. Pisarovina II, upisano u zk.ul.br. 
2206, za prodaju koje je provedena druga usmena javna dražba dana 15. rujna 2021.g. 
(Poslovni broj: 50 Ovr-4386/15-116) od strane Općinskog suda u Novom Zagrebu. 

 
U prilogu ove Odluke nalazi se Zapisnik od 15. rujna 2021.g. o održanom ročištu kod 

Općinskog suda u Novom Zagrebu (Poslovni broj: 50 Ovr-4386/15-120) i Rješenje o dosudi 
Općinskog suda u Novom Zagrebu (Poslovni broj: 50 Ovr-4386/15-121) te se prihvaća 
korištenje prava prvokupa po iznosu najpovoljnije postignute cijene odnosno za iznos od 
380.000,00 kn. 

 
Članak 2. 

 
Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se Općinski načelnik na uplatu 

iznosa navedenog u članku 1. ove Odluke u roku od 30 dana od dana ročišta za dražbu, 
odnosno do 15.10.2021.g. na račun Općinskog suda u Novom Zagrebu, IBAN: 
HR3723900011300029968, model HR00, pozivom na broj 101-4386-15 kod Hrvatske 
poštanske banke d.d. 
 

Članak 3. 
 

 Nakon što Općina Pisarovina uplati iznos kupovnine, u zemljišnim knjigama će se 
izvršiti upis prava vlasništva na nekretnini iz članka 1. ove Odluke te će se brisati prava i tereti 
na nekretnini koja prestaju njegovom prodajom. 
 

Općina Pisarovina dužna je platiti sve prireze, pristojbe kao i ostale troškove vezane s 
prodajom i prijenosom vlasništva nekretnine iz članka 1. ove Odluke.  
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Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 
KLASA: 021-05/21-01/5 
URBROJ: 238/21-01-21-4 
Pisarovina, 13. listopada 2021. 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“ 

broj 3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 
13. listopada 2021. godine, donosi 

O D L U K U 
o 

raskidu Predugovora o kupoprodaji zemljišta 
 

 I. Raskida se Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-09/21-09/2, 
URBROJ:238/21-04-21-1; dalje u tekstu: Predugovor) ovjeren kod javnog bilježnika Petra 
Barbarića pod brojem OV-58/2021, sklopljen dana 21. siječnja 2021. godine  između OPĆINE 
PISAROVINA, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679 kao Prodavatelja (dalje 
u tekstu: Prodavatelj) i FORTUNA FOOD d.o.o., Josipa Jelačića 126A, Samobor, OIB: 
62448839000 kao Kupca (dalje u tekstu: Kupac), temeljem kojeg je Prodavatelj prodao, a 
Kupac kupio zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao dio k.č.br. 1659/1, k.o. 
Pisarovina I, u površini od 3.264 m2 po ugovorenoj cijeni za 1 m2 od 6,00 EUR/m2, što je 
preračunato u kune na dan objave natječaja, po srednjom tečaju HNB-a iznosilo 44,64 
kuna/m2. 

 II. Kupac je za zemljište iz točke I. ove Odluke bio u obvezi uplatiti iznos od 145.704,96 
kune umanjen za iznos uplaćene jamčevine u iznosu od 14.573,76 kune, odnosno preostali 
iznos od 131.131,20 kuna. 

III. FORTUNA FOOD d.o.o. nije u predviđenom roku ispunilo svoju obvezu uplate 
prodajne cijene iz točke II. Ove Odluke kao ni druge obveze predmetnog Predugovora, stoga 
Općina Pisarovina pridržava pravo na zadržavanje ugovorene jamčevine kao jamstva za 
ozbiljnost ponude te kao ugovorne kazne zbog neispunjenja obveza iz Predugovora. 

 IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama Općine Pisarovina“. 

O b r a z l o ž e nj e 
 Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679 kao 
Prodavatelj (dalje u tekstu: Prodavatelj) i FORTUNA FOOD d.o.o., Josipa Jelačića 
126A,Samobor, OIB: 62448839000 kao Kupac (dalje u tekstu: Kupac) sklopili su dana 21. 
siječnja 2021. godine Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-09/21-09/2, URBROJ: 
238/21-04-21-1; dalje u tekstu: Predugovor), temeljem kojeg je Prodavatelj prodao, a Kupac 
kupio zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao dio k.č.br. 1659/1, K.O. 
Pisarovina I, u površini od 3.264 m2 s mogućim minimalnim odstupanjima nastalim radi 
formiranja novih parcela sukladnih Urbanističkom planu uređenja poduzetničke zone 
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Pisarovina po ugovorenoj cijeni za 1 m2 od 6,00 EUR/M2, što je preračunato u kune na dan 
objave natječaja, po srednjom tečaju HNB-a iznosilo 44,64 kuna/m2. Kupac je za zemljište iz 
točke I. ove Odluke bio u obvezi uplatiti iznos od 145.704,96 kune umanjen za iznos uplaćene 
jamčevine u iznosu od 14.573,76 kune, odnosno preostali iznos od 131.131,20 kuna. 

 Temeljem navedenog Predugovora Kupac do danas nije ispunio obvezu uplate 
prodajne cijene u iznosu od 131.131,20 kuna.  

 Budući da Kupac nije izvršio obvezu uplate prodajne cijene te podredno nisu ispunjene 
ni ostale obveze Kupca iz članka 4. i članka 8. Predugovora, to Prodavatelj pridržava pravo da 
zadrži ugovorenu jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 14.573,76 kn kao ugovorenu 
kaznu zbog neispunjavanja obveza iz predmetnog Predugovora. 

 S obzirom da uvjeti iz Predugovora nisu ispunjeni (čl. 1., čl. 4., čl. 5. i čl. 8. 
Predugovora), a za predmetno zemljište se pojavila mogućnost ponovne prodaje, odlučeno je 
kao u izreci. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 

30 dana od dana prijema iste. 
 
KLASA: 021-05/21-01/5 
URBROJ: 238/21-01-21-5 
Pisarovina, 13. listopada 2021. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 4. i članka 5. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u 
svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11) i članka 17. Statuta 
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 13. listopada 2021. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o sklapanju ugovora o pravu služnosti bez naknade 
 

Članak 1. 

Prihvaća se zahtjev Hrvatskih cesta d.o.o. za sklapanje ugovora o osnivanju prava 
služnosti bez naknade u svrhu izgradnje državne ceste: “čvor Zdenčina“ (autocesta A1) – most 
na Kupi kod Lasinje građevina infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog 
prometa, sukladno Zakonu o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina (NN 80/11) i to za: 

 
- k.č.br. 1663 od 5094 m2, površina nepotpunog izvlaštenja 129 m2, upisana u 

zk.ul.br. 1190, k.o. Pisarovina I (površina oštećenja na k.č.br. 1663 za DV kablove 
koji se protežu u smjeru SZ-JI iznosi 129 m2) 
 

- k.č.br. 1667/1 od 2915 m2, površina nepotpunog izvlaštenja 2 m2, upisana u 
zk.ul.br. 1212, k.o. Pisarovina I (površina oštećenja na k.č.br. 1667/1 za DV kablove 
koji se protežu u smjeru I-Z iznosi 2 m2) 

 
- k.č.br. 2373/1 od 2240 m2, površina nepotpunog izvlaštenja 18 m2, upisana u 

zk.ul.br. 1236, k.o. Pisarovina I (površina oštećenja na k.č.br. 2373/1 za DV kablove 
koji se protežu u smjeru SZ-JI iznosi 18 m2) 

 
- k.č.br. 1689/1 od 1958 m2, površina nepotpunog izvlaštenja 283 m2, upisana u 

zk.ul.br. 1211, k.o. Pisarovina I (površina oštećenja na k.č.br. 1689/1 za privremenu 
prometnicu i kanal koji se proteže u smjeru S-J iznosi 283 m2). 
 

 
Članak 2. 

Pravo služnosti iz članka 1. ove Odluke osniva se bez naknade sukladno čl. 4. Zakona 
o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11). 
 
 

Članka 3. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik da temeljem ove Odluke zaključi Ugovor o osnivanju 

prava služnosti bez naknade za nekretnine u vlasništvu Općine Pisarovina navedene u članku 
2. ove Odluke, sa trgovačkim društvom Hrvatske ceste d.o.o., OIB: 55545787885, Vončinina 
3, 10000 Zagreb. 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“. 

KLASA: 021-05/21-01/5 
URBROJ: 238/21-01-21-6 
Pisarovina, 13. listopada 2021. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
      Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne  
Novine» broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12 i 152/14),  i članka 17. Statuta Općine Pisarovina  („Službene novine Općine 
Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 5. sjednici 
održanoj dana 13. listopada 2021. godine, donosi sljedeću:   
                                                

O D L U K U 
o prodaji  građevinskog zemljišta 
u Poduzetničkoj zoni  Pisarovina 

 
I. U postupku javnog natječaja objavljenog na oglasnim stranicama („Narodne 

novine„ broj 26/2021 od dana 12.03.2021, broj 45/2021 od dana 28.04.2021. 
godine te 78/2021 od dana 9. srpnja 2021. godine), radi prodaje građevinskog 
zemljišta u poduzetničkoj zoni Pisarovina, a u svrhu izgradnje poslovnih objekata 
koji se moraju u roku dvije godine staviti u funkciju obavljanja gospodarske 
djelatnosti koja je ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima, pristigle 
su dvije (2) ponude te se iste i prihvaćaju. 

 
II. Prihvaćaju se ponude slijedećih ponuditelja koje su ispunile sve uvjete natječaja:  

 
• POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA d.o.o., OIB: 

70427199569, Pustara 1, 33513 Zdenci, za kupnju zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao k.č.br. 2005/1 u površini od 
26.491 m2 po cijeni od 53,08 kn/m2, što je u ukupnom iznosu od 
1.406.142,28 kn, ponuda zaprimljena dana 8. listopada 2021. godine te 
 

• FLECK d.o.o., OIB: 43395832713, III. Cvjetno naselje 9, Zagreb, za 
kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao 
k.č.br.1659/1 u ukupnoj površini od 3264 m2, k.o. Pisarovina I, po cijeni od 
7 eura/m2, ponuda zaprimljena 12. listopada 2021. godine. 

 
III. Sa gore navedenim ponuditeljima čije su ponude prihvaćene temeljem ove Odluke, 

sklopit će se u roku  30 dana od dana dostave iste, ugovori o kupoprodaji zemljišta. 
  

IV. U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor u gore navedenom roku, 
smatrat će se da je odustao od kupnje te će se postupiti sukladno Zakonu o 
obveznim odnosima. 

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

Pisarovina“. 
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O b r a z l o ž e n j e 
Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao prodavatelj građevinskog zemljišta u 

poduzetničkoj zoni Pisarovina, područje Općine Pisarovina, raspisalo je na temelju svoje 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 1/21), javni natječaj koji je objavljen na 
oglasnim stranicama Narodnih novina („Narodne novine„ broj 26/21) od dana 12.03.2021. 
godine; temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
građevinskog zemljišta („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 4/21) izmjenu i dopunu 
natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Narodne 
novine“ br. 45/21 od dana 28.04.2021.g) te temeljem Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta („Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 9/21) II. izmjenu i dopunu natječaja za prodaju građevinskog zemljišta 
u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Narodne novine“ br. 78/21 od dana 9.07.2021.g),a radi 
prikupljanja ponuda za prodaju zemljišta u svrhu izgradnje poslovnih objekata, koji se u roku 
dvije godine moraju staviti u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki čista 
i prilagođena EU standardima. 

 
Površina, brojevi i nazivi katastarskih čestica objavljeni su u javnom natječaju. 
Početna cijena za zemljišta navedena u ovom natječaju, ovisno o lokaciji iznosila je 7 i 

12 Eura/m2 preračunata u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja. Nekretnine 
su namijenjene izgradnji objekata u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti, te su se, 
sukladno navedenom, na natječaj mogle javiti samo fizičke i pravne osobe koje imaju 
registriranu gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje slijedećih uvjeta: minimalna izgrađenost 
kupljene parcele mora iznositi najmanje 30% ukupne površine parcele, rok u kojem kupac 
mora ishoditi lokacijsku dozvolu iznosi 6 mjeseci od dana potpisivanja predugovora o 
kupoprodaji zemljišta, nakon čega se potpisuje kupoprodajni ugovor. Rok za  izgradnju i 
dovođenje u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki čista i prilagođena EU 
standardima iznosi najduže 2 godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji zemljišta. 
Prioritet za kupnju zemljišta imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje 
gospodarske djelatnosti čije je sjedište, odnosno prebivalište, na teritoriju Općine Pisarovina, 
ali samo uz uvjet prihvaćanja najviše cijene iz najpovoljnije ponude čiji ponuditelj ne ispunjava 
uvjet prebivališta/sjedišta na  teritoriju Općine Pisarovina. 

 
Sve ponude morale su sadržavati ime i prezime i OIB ili naziv tvrtke i OIB, ponuđenu 

cijenu po m2, ukupnu površinu, koja ne može biti manja od 1.500 m2, za koju se nudi navedena 
cijena te broj žiro-računa ponuditelja. Sve ponude morale su biti potpisane i ovjerene pečatom. 
Uz ponudu se morala dostaviti slijedeća dokumentacija: dokaz o obavljanju gospodarske 
djelatnosti (Rješenje o upisu u trgovački registar, obrtni registar ili drugi strukovni registar); 
plan i program ponuditelja koji sadrži: površinu objekta koji se namjerava izgraditi s rokom 
izgradnje, naziv djelatnosti koja će se obavljati, opis procesa obavljanja djelatnosti, način 
zbrinjavanja otpada, predviđeni broj radnika sa navedenom stručnom spremom, izjava 
ovjerena od strane javnog bilježnika da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja se obavlja biti 
ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima, potvrda Porezne uprave o stanju 
poreznog duga (ne starija od 30 dana – moraju biti podmirene sve obaveze prema državi), 
potvrda Općine Pisarovina da su podmirene sve obaveze prema Općini Pisarovina. Radi 
ozbiljnosti ponude uz istu je bilo potrebno priložiti dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10.000,00 
kuna. 
 

- Na natječaj su pristigle 4 ponude ponuditelja; 
- Ponude ponuditelja BERKELIUM d.o.o., OIB: 98281414597, Donja Greda 69, Donja 

Greda, Rugvica i VALIS D’FRUCTUS d.o.o., OIB: 74438753056, Bratina 195C, 
Penezići, Pisarovina, sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda nisu dalje 
razmatrane zbog toga što se ne odnose na kupnju nekretnina, već zamjenu i dokup što 
nije predmet ovog Natječaja; 

- Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda; 
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- Ponude su otvorene dana 12. listopada 2021. godine od strane tročlanog Povjerenstva 
imenovanog od strane Općinskog vijeća, po redoslijedu  zaprimanja: 
 

1. POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA d.o.o., OIB: 70427199569, Pustara 
1, 33513 Zdenci, za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao k.č.br. 
2005/1u površini od 26.491 m2 po cijeni od 53,08 kn/m2, što je u ukupnom iznosu od 
1.406.142,28 kn. 
 
Na navedenoj čestici ponuditelji planiraju obavljati djelatnost: 
- otkupa ratarskih žitarica i uljarica, 
- kooperantski odnos sa poljoprivrednim gospodarstvima, 
- gospodarsko dvorište za ribnjak Pisarovina. 
 
Za obavljanje djelatnosti ponuditelj navodi da će u roku 2 godine od potpisivanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnine izgraditi sljedeće objekte: 
 
1. Hala za žitarice i uljarice; 
2. Mosna vaga; 
3. Prostorija za vagara; 
4. Ekonomsko dvorište. 
 
Ponuditelj navodi da je za obavljanje djelatnosti u planu zaposliti 5 radnika. 
 

2. FLECK d.o.o., OIB: 43395832713, III. Cvjetno naselje 9, Zagreb, za kupnju 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao k.č.br.1659/1 u ukupnoj površini od 
3264 m2, k.o. Pisarovina I, po cijeni od 7 eura/m2. 
 
Kupnjom zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina realizirao bi se projekt izgradnje poslovnog 
prostora koji bi se koristio za obavljanje djelatnosti d.o.o., a odnosi se na rad u uredu, 
skladištenje opreme i vozila i obuke novih djelatnika, a riječ je većinom o terenskom radu.  
 
Na poslovima tvrtke planirano je zaposliti minimalno 20 djelatnika, a od toga 25% VSS, a ostalo 
SSS. 

Ponude  ponuditelja  koja su prihvaćene sadrže svu dokumentaciju traženu javnim 
natječajem i to: 

 
1. POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA d.o.o., OIB: 70427199569,  

Pustara 1, 33513 Zdenci, za zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao k.č.br. 
2005/1u površini od 26.491 m2 po cijeni od 53,08 kn/m2, što je u ukupnom iznosu od 
1.406.142,28 kn, ponuda zaprimljena dana 8. listopada 2021. godine; 

 
2. FLECK d.o.o., OIB: 43395832713, III. Cvjetno naselje 9, Zagreb, za kupnju 

zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao k.č.br.1659/1 u ukupnoj površini od 
3264 m2, k.o. Pisarovina I, po cijeni od 7 eura/m2, ponuda zaprimljena 12. listopada 2021. 
godine. 
 

- Nakon primitka ove Odluke, s odabranim ponuditeljima sklopiti će se u roku od 30 
dana predugovori o kupoprodaji zemljišta. 
  - U slučaju nepotpisivanja ugovora od strane odabranih ponuditelja smatrat će se da je 
isti odustao od kupnje zemljišta te će se postupiti sukladno Zakonu o obveznim odnosima. 

- Prigovor nezadovoljnog ponuditelja ne odlaže sklapanje ugovora sa odabranim 
ponuditeljima. 

-  Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu. 
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne može se uložiti žalba, već se 
može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana primitka iste. 
    

KLASA: 021-05/21-01/5 
URBROJ: 238/21-01-21-7 
Pisarovina, 13. listopada 2021. godine 
 

 
                                                                                              PREDSJEDNIK  
                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                   Tomo  Smolković, v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 17. stavka 1., alineja 14. Statuta Općine Pisarovina („Službene 

novine općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), a u svezi s člankom 11. stavkom 2. Statuta Dječjeg 
vrtića „Potočić Pisarovina“ donesenog 22. ožujka 2010. godine, Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina kao osnivač Dječjeg vrtića, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 13. listopada 2021. 
godine, donosi 
  

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju  

plana i programa rada Dječjeg vrtića 
„Potočić Pisarovina“ za pedagošku godinu 2020/21 

 
  

Članak 1. 
 
 Prihvaća se Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića 
„Potočić Pisarovina“ za pedagošku godinu 2020/21. 
  
 

Članak 2. 
 

 Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2020/21. 
čini sastavni dio ovog Zaključka.  
 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“.    
 

KLASA: 021-05/21-01/5 
URBROJ: 238/21-01-21-8 
Pisarovina, 13. listopada 2021. godine 

     
         PREDSJEDNIK 
            OPĆINSKOG VIJEĆA 
            OPĆINE PISAROVINA 
 
            Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  OPĆINA PISAROVINA 
          Trg hrvatskih velikana 1 
 

KLASA: 604-01/21-10/1 
URBROJ: 238/21-04-21-1 
Pisarovina, 30.09.2021.godine 

 
         Na temelju članka 3. st. 3. Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 
županije“ br. 29/09), Odluke o dopuni Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 7/14), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiji Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina br. 12/18) i Odluke o II. izmjenama i 
dopunama Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 
10/19), načelnik Općine Pisarovina donosi 

O D L U K U 
O BROJU I VISINI STIPENDIJA ZA UČENIKE   

I STUDENTE U ŠKOLSKOJ 2021./2022. GODINI 
 

Članak 1. 
          U školskoj  2021./2022. godini  dodijeliti će se ukupno 12 novih stipendija za učenike 
srednjih škola i studente i to: 
         - 6 (slovima: šest) stipendija učenicima srednjih škola; 
         - 6 (slovima: šest) stipendija studentima. 
                                                         

      Članak 2.  
         Visina stipendija iz prethodnog članka određuje se u iznosima: 
         - za učenike 500,00 kuna ( slovima: petsto kuna); 
         - za studente 700,00 kuna (slovima: sedamsto kuna). 
 

Članak 3. 
Pristigle ponude pregledavati će povjerenstvo u sljedećem sastavu: 
1. Božica Žunec-Holbe 
2. Marinela Šitum 
3. Josipa Fabijanić 

 
Nakon pregleda ponuda, Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastaviti će  

prijedlog liste kandidata te istu objaviti na oglasnoj ploči Općine Pisarovina i na službenoj 
internetskoj stranici Općine Pisarovina.     
                                    

Članak 4. 
           Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
„Službenim novinama Općine Pisarovina“ i službenoj Internet stranici Općine Pisarovina 
www.pisarovina.hr .                                                                           
                                                                                OPĆINA PISAROVINA 
                                                                                           NAČELNIK 
 
                                                                                    Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

 
Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina 

(„Službene novine Općine Pisarovina“, br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode  

 
udruge („Narodne novine“ br.26/15, 37/21), Javnom pozivu za sufinanciranje javnih 

potreba u kulturi (KLASA: 612-01/21-10/2, URBROJ: 238/21-04-21-1), Općinski načelnik 
Općine Pisarovina dana 23. kolovoza 2021. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu 
sredstava udrugama, donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
o dodjeli sredstava udrugama u okviru Javnog poziva za sufinanciranje  

javnih potreba u kulturi 2021. godine 
 

Članak 1. 
Dodjeljuju se financijska sredstva sljedećim udrugama: 
 

1. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „MAGDALENA“, Donja Kupčina  
456A, 10451 Pisarovina, OIB: 18703076421 u iznosu od 30.000,00 kuna za 
sufinanciranje javnih potreba u kulturi i to za program: Unapređenje kulturno-
umjetničkih sadržaja Općine Pisarovina; 

2. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BRATINEČKO SRCE“, Bratina, 
Bratina 53 B, OIB: 49150448146, u iznosu od 45.000,00 kuna za sufinanciranje 
javnih potreba u kulturi i to za program: Redovna djelatnost KUD-a „Bratinečko 
srce“ Bratina za 2021. godinu; 

3. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „VRHOVJE“ ŽUPE DUBRANEC, 
Donjodragonoška cesta 30, 10253 Donji Dragonožec, OIB: 90241099244, u 
iznosu od 5.000,00 kn za sufinanciranje javnih potreba u kulturi i to za program: 
„Lučelnica u srcu te nosim“. 

 
Konačan iznos sredstava za isplatu utvrditi će se zadnjim rebalansom proračuna Općine 

Pisarovina za 2021. godinu. 
    

Članak 2. 
S udrugama iz članka 1. ove Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti Ugovor o 

financiranju programa/projekta/manifestacija u kojima će se detaljno regulirati međusobna 
prava i obveze. 
 

Članak 3. 
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2021. 

godinu, R139 Donacija kulturno-umjetničkim društvima i ostalim udrugama. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama 

Općine Pisarovina te na službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr. 
 

           KLASA: 612-01/21-10/2 
URBROJ: 238/21-04-21-3 
Pisarovina, 23. rujna 2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

                                                                                                   Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 
Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina 

(„Službene novine Općine Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode  udruge („Narodne novine“ br 26/15, 37/21), Javnom pozivu za sufinanciranje javnih 
potreba u socijalnoj skrbi (KLASA: 551-01/21-10/1, URBROJ: 238/21-04-21-1), Općinski 
načelnik Općine Pisarovina je dana 23. rujna 2021. godine, na prijedlog Povjerenstva za 
dodjelu sredstava udrugama, donio sljedeću 
 

O D L U K U 
o dodjeli sredstava udrugama temeljem  

Javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi  
 

 
Članak 1. 

Udruzi sv. Martin Pisarovina, Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina, OIB:92260061099, 
dodjeljuje se 50,00 kuna/mjesečno po korisniku, za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj 
skrbi, za provedbu programa „Pomoć u kući starijim osobama na području Općine Pisarovina“. 
 

Članak 2. 
S udrugom iz članka 1. ove Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti Ugovor o financiranju 

programa/projekta u kojima će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze. 
 

Članak 3. 
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2021. 

godinu, R 130; Tekuće donacije za program: Pomoć u kući starijim osobama. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama 

Općine Pisarovina te službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr. 
 

KLASA: 551-01/21-10/1 
URBROJ: 238/21-04-21-3 
Pisarovina, 23. rujna 2021. godine 
 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
                          

                                                        Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

 
Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina 

(„Službene novine Općine Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode  udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), Javnom pozivu za sufinanciranje 
projekata/programa/manifestacija udruga iz ostalih društvenih područja 2021. godini (KLASA: 
550-06/21-10/1, URBROJ: 238/21-04-21-1), Općinski načelnik Općine Pisarovina dana 23. 
rujna 2021. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava udrugama, donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
o dodjeli sredstava udrugama u okviru javnog poziva na sufinanciranje javnih potreba 

iz ostalih društvenih područja u 2021. godini 
 

Članak 1. 
 

Dodjeljuju se financijska sredstva sljedećim udrugama: 
 

1. UDRUZI HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 
JASTREBARSKO, Vlatka Mačeka 2, Jastrebarsko, OIB: 11205187347, 
financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 kn za sufinanciranje 
projekata/programa/manifestacija udruga i ostalih društvenih područja u 2021. 
godini i to za program: Susret branitelja u Pisarovini 9.10.2021. godine; 

 
2. UDRUZI UMIROVLJENIKA OPĆINE PISAROVINA, Trg Stjepana Radića 13, 

Pisarovina, OIB: 51099084368, financijska sredstava u iznosu od 8.000,00 kn za 
sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga i ostalih društvenih 
područja u 2021. godini i to za program: Druženje i unaprjeđenje kvalitete života 
umirovljenika. 

 
Konačan iznos sredstava za isplatu iz točke 1. i 2. ovog članka utvrditi će se zadnjim 

rebalansom proračuna Općine Pisarovina za 2021. godinu. 
    

Članak 2. 
 

S udrugama iz članka 1. ove Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti Ugovor o 
financiranju programa/projekta u kojima će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze. 
 

Članak 3. 
 

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2021. 
godinu, na stavci R138 donacija udruzi umirovljenika Pisarovina te R142 donacije udrugama 
Domovinskog rata. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama 

Općine Pisarovina te na službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr. 
 
KLASA: 550-06/21-10/1 
URBROJ: 238/21-04-21-3 
Pisarovina, 23. rujna 2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

                                                                                                      Tomo Kovačić, v.r. 
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Na temelju članka 109. st. 2. do st. 5., Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine broj“, br. 66/19) i 
članka 16. Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor društva 
donosi  

 

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području, visinu 
cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju 
i naplaćuju uz cijenu usluge. 

 

Članak 2. 

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koju čini Općina Pisarovina pružaju se vodne 
usluge javne vodoopskrbe. 

 

Na području aglomeracije Pisarovina isporučitelja vodne usluge na dijelu naselja Pisarovina pružaju se 
usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u II. stupnju. 

 

Na cijelom području Općine Pisarovina pružaju se usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda 
iz individualnih sustava odvodnje i to temeljem povjerenog ugovora o pružanju javnih usluga. 

 

Članak 3. 

 

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

 

1. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne  
vodoopskrbe 
 

22,00  kn/mj 

2. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 
 

1,04 kn/mj 

3. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja  
otpadnih voda 
 

3,96 kn/mj 



Br. 14/21                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 14.10.2021. 

 

22 

 

 

 

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

 

 

 

Članak 4. 
Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe 
obračunava se prema razlici očitanog stanja vodomjera i stanja prethodnog očitanja vodomjera, sukladno 
dinamici očitanja koju određuje Isporučitelj, a koja je u pravilu mjesečna. 
 

4. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe  
za socijalno ugrožene građane 

13,20 kn/mj 
 
 

5. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda za socijalno 
ugrožene građane 

0,62 kn/mj 

6. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja  
otpadnih voda za socijalno ugrožene građane 

2,38 kn/mj 

7. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe  
(varijabilna) 
 

4,58 kn/m³ 

8. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 
 

1,00 kn/m³ 

9. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 2,00 kn/m³ 
10. Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju  

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

2,75 kn/m³ 

11. Cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi 
građani  za količinu isporučene vode  
nužne za osnovne potrebe kućanstva 

0,60 kn/m³ 

12. Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda koju  
plaćaju socijalno ugroženi građani  za količinu isporučene  
vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 

1,20 kn/m³ 

   
13. Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih 

jama 
150,00 kn/m³ 

1. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge javne  
vodoopskrbe 
 

50,00  kn/mj 

2. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge skupljanja otpadnih voda 
 

2,80 kn/mj 

3. Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge pročišćavanja  
otpadnih voda 
 

7,20 kn/mj 

4. Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe  
(varijabilna) 
 

9,16 kn/m³ 

5. Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 
 

2,00 kn/m³ 

6. Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 3,00 kn/m³ 
   
7. Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih 

jama 
150,00 kn/m³ 
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Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne vodoopskrbe u postojećim višestambenim građevinama 
(zgradama) sa više posebnih dijelova nekretnine gdje ne postoje tehnički uvjeti za ugradnju internih 
vodomjera, cijena vodne usluge obračunava se tako da se isporučena voda mjeri i očitava glavnim 
vodomjerom, a tako očitana potrošnja raspoređuje se na pojedine potrošače prema broju prijavljenih 
članova kućanstva kod svakog potrošača, temeljem pisane i ovjerene Izjave (popisa) predstavnika 
stanara pojedine zgrade, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drukčije uređeno. 
 

Članak 5. 
Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne odvodnje koji imaju i koriste mjerač protoka ispuštene vode, 
neovisno o tome jesu li ili nisu priključeni na vodne usluge javne vodoopskrbe, naplaćuje se prema količini 
(prostornom metru) ispuštene otpadne vode izmjerene na mjeraču protoka u kvartalnim intervalima. 
 
Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji nemaju ili ne 
koriste mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na vodne usluge javne vodoopskrbe, 
cijena vodne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naplaćuje se prema članku 4. ove Odluke. 
 

Članak 6. 
Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji nemaju ili ne 
koriste mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne vodne građevine javne 
vodoopskrbe, cijena vodne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naplaćuje se izmjerom 
zahvaćene vode na privatnim bunarima ugradnjom vodomjera i naplatom prema članku 4. ove Odluke, 
sve do priključenja na vodnu uslugu javne vodoopskrbe. 
 
Iznimno, korisnicima/potrošačima vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji 
nemaju ili ne koriste mjerač protoka ispuštene otpadne vode, niti su priključeni na komunalne usluge 
javne vodoopskrbe a nije moguće ugraditi vodomjer za mjerenje količine zahvaćene vode, cijena vodne 
usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naplaćuje se u mjesečnom paušalu od 25 m3, sve do 
priključenja na vodnu uslugu javne vodoopskrbe.  
 
Korisnicima/potrošačima vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji uz vodnu 
uslugu javne vodoopskrbe koriste i zahvaćene vode iz privatnih bunara cijena vodne usluge javne 
odvodnje i pročišćavanja naplaćuje se izmjerom zahvaćene vode na privatnim bunarima i očitanjem 
vodomjera javnog vodoopskrbnog sustava, sve do prestanka zahvaćanja vode iz drugih izvora. 

 

Članak 7. 
Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 100 l dnevno po članu kućanstva. 
 
Jedinica lokalne samouprave dužna je pravovremeno dostavljati Isporučitelju popis i broj članova 
kućanstava socijalno ugroženih građana. 
 
Revizija popisa socijalno ugroženih građana vrši se jednom godišnje. 
 

Članak 8. 
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. 

Članak 9. 
Ova Odluka donesena je sukladno čl. 109. stavcima 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama („Narodne 
novine broj“, br. 66/19). 
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Članak 10. 
Ova Odluka je donesena uz suglasnost Općinskog načelnika Općine Pisarovina g. Tome Kovačića od 6. 
listopada 2021. godine, KLASA: 325-03/21-30/2, URBROJ: 238/21-04-21-3. 

 

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od objave ove odluke u službenom 
listu jedinice područne (regionalne) samouprave. 
 

Članak 11. 
Ova Odluka objavljuje se u Glasniku Zagrebačke županije, Službenom listu Općine Pisarovina te na 
internetskim stranicama Vode Pisarovina d.o.o.: www.vode-pisarovina.hr.  
 

Članak 12. 
Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave ove Odluke u službenom listu jedinice područne 
(regionalne) samouprave, odnosno Glasniku Zagrebačke županije.  
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga od 17. svibnja 2014. 
godine. 

 
 
U Pisarovini, 7. listopada 2021. 

 

                                                                                                   Vode Pisarovina d.o.o. 
 

                                                                                                    direktor, Ana Novotny, v.d. 
 

 


