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         GRADSKOM VIJEĆU 
                                                                                     GRADA SVETOG IVANA ZELINE 

 
 
Predmet:  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na 

projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“  
 

 Poštovani,    
 
 U svrhu realizacije projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb 
istok“, potrebno je sklopiti Ugovor o partnerstvu, između isporučitelja vodne usluge društva 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. i 14 jedinica lokalne samouprave, za čije 
sklapanje prethodno predstavnička tijela daju svoju suglasnost. Predmetnim Ugovorom o partnerstvu  
definiraju se obveze pojedinih ugovornih strana odnosno partnera u provedbi projekta.  
  Sažetak projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“, 
izrađen od strane društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., sastavni je dio 
obrazloženja ovog prijedloga. 

Sukladno navedenom, predlažem Gradskom vijeću da, temeljem članka 16. Statuta Grada Sv. 
Ivana (“Zelinske novine”, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – 
pročišćeni tekst,  5/13, 12/13- pročišćeni tekst i 4/18), donese Odluku kao u privitku.  
 
 
 

  GRADONAČELNIK 
                                Hrvoje Košćec 
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1. OPĆENITO O PROJEKTU 
NAZIV PROJEKTA: REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK  

KONAČNI KORISNIK: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 

Sjedište: Koledovčina ulica 1, 10 000 Zagreb 

 

INVESTICIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA: 707.108.262 HRK bez PDV-a 

 

 

2. OBUHVAT PROJEKTA I POSTOJEĆE STANJE 
Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok obrađuje problematiku 

vodoopskrbe istočnih dijelova Zagrebačke županije i obuhvaća slijedeće administrativne jedinice: 

 GRADOVI: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec 

 OPĆINE: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, 

Preseka i Rakovec. 

Na području istočnih dijelova Zagrebačke županije sustav vodoopskrbe je organiziran kroz četiri 

postojeća vodoopskrbna sustava kako slijedi: 

 Vodoopskrbni sustav „Dugo Selo“ – obuhvaća područje Grada Dugo Selo i općina: Brckovljani i 

Rugvica;  

- sustav se temelji na dobavi vode iz vodocrpilišta „Petruševec“ koje se koristi i za potrebe 

opskrbe vodom istočnih dijelova Grada Zagreba. Uvođenje vode u sustav „Dugo Selo“ obavlja 

se uz priključenje na magistralni cjevovod „Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“ na nekoliko mjesta 

gdje su interpolirani vodomjeri. 

Pokrivenost uslugama vodoopskrbe je 98%, a priključenost 89%. 

 Vodoopskrbni sustav „Ivanić-Grad“ – obuhvaća područje Grada Ivanić-Grad i općina: Kloštar 

Ivanić i Križ;  

- izgradnjom i puštanjem u rad magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-

Ivanić Grad i precrpne stanice Ivanić Grad u travnju 2016. godine stanovnici Ivanić-Grada i 

okolice dobivaju pitku vodu iz Zagrebačkog izvora Petruševec.  

Pokrivenost uslugama vodoopskrbe je 99%, a priključenost 70%. 

 Vodoopskrbni sustav „Sveti Ivan Zelina“ – obuhvaća područje Grada Sveti Ivan Zelina i Općine 

Bedenica  

- sustav se temelji na kaptažama izvora i otvorenom zahvatu vodotoka Reka. Kod pojave 

prekomjerne mutnoće vode na vodozahvatu „Reka“ kao i kod dužeg sušnog razdoblja koristi se 

voda iz regionalnog vodovoda „Varaždin“. Vodoopskrba za naselja Laktec i Banja Selo rješava se 

iz vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba. Vodoopskrba naselja Majkovec osigurava se iz 

vodoopskrbnog sustava Dugo Selo. 

Pokrivenost uslugama vodoopskrbe je 86%, a priključenost 65%. 

 Vodoopskrbni sustav „Vrbovec“ – obuhvaća područje Grada Vrbovca i općina: Dubrava, 

Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec  

- sustav koristi vodi iz vodocrpilišta „Petruševec“ i pripadni magistralni cjevovod „Sesvetski 

Kraljevec-Božjakovina“, odnosno nastavno izgrađeni cjevovod „Božjakovina-PS Lonja-VT 
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Vrbovec“, putem kojeg se osigurava dobava potrebnih količina vode na taj prostor. Za potrebe 

podmirenja potreba užeg središta Grada Vrbovca koristi se i vodocrpilište „Blanje“. 

Pokrivenost uslugama vodoopskrbe je 47%, a priključenost 29%. 

 

Problemi koji se javljaju na projektnom području mogu se svesti na slijedeće kategorije: 

→ nedovoljne količine pitke vode na projektnom području, 

→ neodgovarajuća kvalitete pitke vode, 

→ veliki gubici vode, 

→ niska razina pokrivenosti i priključenosti, 

3. CILJEVI PROJEKTA 
Opći ciljevi koji će se postići projektom proizlaze iz strateških dokumenata i EU direktiva. 

Direktiva o vodi za piće 1998/83/EZ – ovom Direktivom definira se standard kakvoće vode namijenjene 

za ljudsku potrošnju. Države članice Europske unije moraju se uskladiti sa zahtjevima i ciljevima 

Direktive. 

Temelji ciljevi Direktive su: 

→ zaštita ljudskog zdravlja, 

→ piti/koristiti vodu tijekom čitavog života bez opasnosti od štetnih učinaka na zdravlje, 

→ osigurati da u vodi za piće nema mikroogranizama, parazita i tvari opasnih za ljudsko zdravlje. 

Osnovni cilj ovog Projekta je usklađivanje područja s više od 50 osoba ili s potrošnjom vode većom od 10 

m³/dan, te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potrošnjom 

manjom od 10 m³/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za piće. 

 

Operativni program „Konkuretnost i kohezija“ 2014.-2020. – Republika Hrvatska je navedeni program 

donijela u suradnji s Europskom komisijom krajem 2014. godine. Cilj programa je investiranje u 

prioritetne sektore u području zaštite okoliša (očuvanje kvalitete pitke vode, pročišćavanje otpadnih 

voda i postupanje s otpadom). 

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ je uključen u tematski cilj 

broj 06 – „Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa – investicijski prioritet br. 6ii 

„Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva“, odnosno u specifični cilj 6ii1 „Poboljšanje javnog 

vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom“ čiji je glavni 

rezultat osiguravanje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode i povećanje stope priključenosti 

stanovništva na sustave javne vodoopskrbe. 

Specifični cilj 6ii1 trebao bi proizvesti slijedeće rezultate: 

→ osigurati dovoljne količine kvalitetne pitke vode na projektnom području, 

→ povećati stope priključenosti stanovništva na sustav javne vodoopskrbe, 

→ povećati učinkovitost sustava javne vodoopskrbe kroz smanjenje gubitaka u sustavu. 

Gore navedeni rezultati planiraju se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti i mjere: 

 izgradnjom budućeg vodocrpilišta Kosnica, izgradnjom 316.222 m nove vodoopskrbne mreže i 

rekonstrukcijom 108.152 m postojeće vodoopskrbne mreže; povećanjem povezanosti 

vodoopskrbne mreže; smanjenjem gubitaka; otkrivanjem i eliminiranjem istjecanja; jačanjem 

pouzdanosti i učinkovitosti u radu sustava javne vodoopskrbe, 

 ulaganjem u opremu za mjerenju i kontrolu u sustavima javne vodoopskrbe 
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CILJEVI PROJEKTA: 

1. Na sustavu javne vodoopskrbe izgradit će se vodocrpilište Kosnica (Q = 450 l/s), 9 novih crpnih 

stanica, rekonstruirat će se jedna crpna stanica, izgradit će se 6 hidrostanica i 5 vodotornjeva, 

jedna vodosprema i 8 934 kućnih priključaka; izgradit će se oko 316 km novih cjevovoda i 

rekonstruirati oko 108 km postojeće vodoopskrbne mreže. 

 

Fizički pokazatelji 

FINANCIJSKI POKAZATELJI  

REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA 108.152 m  

IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA 316.222 m 

IZGRADNJA OBJEKATA  

Vodocrpilište Kosnica 1 kom 

Crpne/hidro stanice  nove 15 kom 

Crpna stanica rekonstrukcija 1 kom 

Vodotoranj 5 kom  

Izgradnja kućnih priključaka 8.934kom 

 

2. Smanjit će se gubici vode za 36%, odnosno s 26,6% na ukupno 18%. 

 

Pokazatelji smanjenja gubitaka vode 

Područje Postojeće stanje 2016. Stanje nakon izgradnje projekta 2021. 

VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO 38,0% 21,6% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC 23,2% 16,7% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD 20,1% 17,5% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA 26,6% 18,0% 

UKUPNO  SVI SUSTAVI 29,2% 18,6% 

 

3. Povećat će se broj stanovnika s pristupom na sustav javne vodoopskrbe za 30.012 stanovnika. 

Priključenost stanovništva na projektnom području će se povećati s postojećih 64,13% na 

90,73%, što predstavlja 41,5% povećanje priključenosti krajem projekta u 2021. godini kada se 

očekuje puni komercijalni početak projekta. 

 

Pokazatelji pokrivenosti i priključenosti u % za 2016.g. i 2021.g. 

Godine 2016 2021 Rezultati. 

% Pokrivenosti sustavom ukupno 82,49% 95,94% 16,3% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO 97,96% 98,53% 0,6% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC 46,76% 89,04% 90,4% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD 98,00% 98,00% 0,0% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA 86,16% 98,97% 14,9% 

% Priključenosti sustavom ukupno 64,13% 90,73% 41,5% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO 88,84% 98,53% 10,9% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC 29,51% 81,52% 176,2% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD 70,03% 90,68% 29,5% 

VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA 64,92% 91,05% 40,2% 

Ukupni broj priključenih stanovnika 68.291 98.303 30.012 

VODOOPSKRBNI SUSTAV DUGO SELO 29.046 33.015 3.969 

VODOOPSKRBNI SUSTAV VRBOVEC 8.403 23.481 15.078 

VODOOPSKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD 19.484 25.664 6.180 

VODOOPSKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA 11.358 16.143 4.785 
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4. ODABRANO TEHNIČKO RJEŠENJE 
Projektom regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok formira se 

jedinstveni vodoopskrbni sustav koji će u tehničkom smislu ujediniti postojeće podsustave, a što 

obuhvaća: 

 međusobno povezivanje svih postojećih sustava istočnog dijela Zagrebačke županije u 

jedinstveni RVS Zagrebačke županije – Zagreb istok 

 izgradnju novog vodocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s koje će zadovoljavati sve potrebe za 

vodom na projektnom području s pripadajućim magistralnim i spojnim cjevovodima; sve razlike 

u ukupno zahvaćenim količinama vode i količinama isporučene vode prema postojećim 

sustavima isporučivat će se po cijeni koja osigurava puni povrat troškova, a uključuje održavanje 

i pogon Kosnice i amortizaciju objekata na Kosnici 

 rekonstrukcije kritičnih dionica na postojećim podsustavima 

 izgradnju novih magistralnih cjevovoda i distributivne mreže u svim područjima koja nemaju 

izgrađen sustav javne vodoopskrbe, a koja podliježu zahtjevima Direktive 1998/83/EZ 

 postojeća vodocrpilišta i smjerovi dobave vode iz susjednih vodoopskrbnih sustava se stavljaju 

izvan svakodnevnog pogona, vrši se njihova prenamjena u rezervna izvorišta odnosno rezervne 

smjerove dobave pitke vode u slučaju eventualnih havarija. 

 

Glavni dijelovi Projekta regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok su: 

1. Vodocrpilište Kosnica 

Lokacija planiranog vodocrpilišta Kosnica je na desnoj obali rijeke Save, sjeveroistočno od priključenja 

Radničke ceste na gradsku obilaznicu, između naselja Velika Kosnica i Novaki Ščitarjevski. 

Pojedinačni kapacitet zdenaca je Q ≈ 150 l/s, tako da bi ukupni kapacitet vodocrpilišta bio Q ≈ 450 l/s. 

Osim zdenaca potrebno je izgraditi glavne objekte crpilišta, sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom 

te zgradu za dezinfekciju. Ostali objekti crpilišta su: interna prometnica i platoi, objekti odvodnje 

objekata i prometnice, transformatorske stanice (ulazna i dvije crpilišne), rasvjeta i ostale instalacije. 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske koncesija za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe 

dodijeljena je Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. na rok od 30 godina u srpnju 2011. 

godine (NN, br. 80/11). 

2. Osnovni dobavni sustav – magistralni vodoopskrbni cjevovodi 

Osnovni dobavni sustav predviđa izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda Kosnica – Hruščica, 

Sesvetski Kraljevec – Božjakovina i Cerje – Vukovje s odvojcima prema naselju Donja Zelina i industrijskoj 

zoni Sveta Helena. Ukupna duljina je 27.775 m. 

3. Vodoopskrbni sustav Dugo Selo 

Obuhvaća rekonstrukciju 47.949 m vodoopskrbne mreže, dogradnju nove mreže ukupne duljine 1.548 

m dimenzija DN 110 mm – DN 300 mm, izgradnju crpnih stanica „Kozinščak“ i „Domobranska“. 

4. Vodoopskrbni sustav Ivanić-Grad 

Obuhvaća rekonstrukciju 45.579 m vodoopskrbne mreže, dogradnju nove mreže ukupne duljine 2.686 

m dimenzija DN 110 mm – DN 350 mm i izgradnju precrpne stanice „Kloštar Ivanić“. 

5. Vodoopskrbni sustav Sveti Ivan Zelina 

Obuhvaća rekonstrukciju 5.374 m vodoopskrbne mreže i izgradnju 61.387 m nove vodoopskrbne mreže 

DN 63 mm – DN 250 mm, te izgradnju 7 komada precrpnih/hidro stanica. 
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6. Vodoopskrbni sustav Vrbovec 

Obuhvaća rekonstrukciju 9.250 m vodoopskrbne mreže i izgradnju 222.826 m nove vodoopskrbne 

mreže DN 63 mm – DN 225 mm, izgradnju 5 precrpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva, rekonstrukciju 

elektro – strojarskog dijela precrpne stanice „Lonja“. 

7. Oprema za održavanje 

Nabava opreme uključuje nabavu 2 autocisterne kapaciteta 7000 l, 2 bagera utovarivača, 3 mini bagera, 

3 kamiona kipera 7,5 t, 4 motorne pumpe i laboratorijsku opremu za analizu vode. 

 

8. Nadzorno-upravljački sustav  

Uključuje izgradnju nadzorno-upravljačkog sustava u okviru čitavog projekta. 

5. INVESTICIJSKI PLAN  
Ukupna investicijska vrijednost Projekta iznosi 707.108.262 HRK bez PDV-a i navedeni iznos je opravdani 

trošak za sufinanciranje. 

Projekt je financijski održiv što je dokazano analizom financijske održivosti projekta kroz Studiju 

izvodljivosti. Projekt je poželjan i s ekonomskog gledišta što znači da bi društvu (regiji/državi) bilo bolje 

kada se projekt implementira jer njegove koristi premašuju njegove troškove. 

 

Opravdani troškovi investicije u iznosu od 707.108.262 HRK financirat će se: 

• sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 483.953.845 HRK 

• nacionalnim sredstvima (državni proračun, Hrvatske vode, proračuni jedinica lokalne 

samouprave) u iznosu od 223.154.417 HRK. 

Nacionalna komponenta u sufinanciranju projekta dijeli se na slijedeći način: 

• 40% sredstva Proračuna Republike Hrvatske 

• 40% sredstva Hrvatskih voda 

• 20% sredstva jedinica lokalne samouprave. 

Planirano je da se nacionalni dio komponente sufinanciranja financira iz kredita čiji će nositelj biti 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.. 

6. PLAN PROVEDBE I STRATEGIJA NABAVE 
Studijom izvodljivosti planirana je provedba projekta kroz Plan nabave kako slijedi: 

1. Radovi na izgradnji vodocrpilišta Kosnica  

2. Radovi na izgradnji osnovnog dobavnog sustava 

3. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne 

stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Dugo Selo 

4. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne 

stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Ivanić-Grad 

5. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (pre/crpne 

stanice, hidrostanice, priključci) na vodoopskrbnom području Sveti Ivan Zelina 

6. Radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata (vodotornjevi, 

pre/crpne stanice, priključci) na vodoopskrbnom području Vrbovec 

7. Radovi na izgradnji nadzorno-upravljačkog sustava  

8. Nabava opreme za održavanje sustava 

9. Nabava usluga nadzora nad provođenjem projekta 

10. Nabava usluga mjera vidljivosti i promidžbe 
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11. Nabava usluga upravljanja projektom. 

 

Pregled investicijskih ulaganja (HRK) 

roj Opis 
Investicijska vrijednosti 

(Hrk) 

1 OSNOVNI DOBAVNI SUSTAV 116.009.060 

  Kosnica - Cerje (Hruščica) 45.470.000 

  Sesvetski Kraljevec - Božjakovina 36.285.660 

  Cerje - Vukovje - Sv. Helena 34.253.400 

2 VODOCRPILIŠTE KOSNICA - 450 l/s 30.826.000 

  Građevinski dio 8.285.000 

  Elektrostrojarski dio 19.341.000 

  Projektna dokumentacija 1.200.000 

  Probni rad 2.000.000 

3 VODOOPKRBNI SUSTAV DUGO SELO 69.138.350 

  REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA 61.433.652 

  IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA 2.244.600 

  IZGRADNJA OBJEKATA 2.572.963 

  IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA 2.887.134 

4 VODOOPKRBNI SUSTAV VRBOVEC 228.326.306 

  REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA 12.210.000 

  IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA 186.505.960 

  IZGRADNJA OBJEKATA 15.736.901 

  IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA 13.873.445 

5 VODOOPKRBNI SUSTAV SVETI IVAN ZELINA 62.163.771 

  REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA 7.917.120 

  IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA 44.202.890 

  IZGRADNJA OBJEKATA 5.688.272 

  IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA 4.355.488 

6 VODOOPKRBNI SUSTAV IVANIĆ GRAD 82.470.435 

  REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA 70.253.124 

  IZGRADNJA NOVIH CJEVOVODA 5.157.120 

  IZGRADNJA OBJEKATA 1.373.903 

  IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA 5.686.288 

7 
NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG 
SUSTAVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE - ZAGREB ISTOK 8.163.060 

 1-7 UKUPNO RADOVI 597.096.982 

8 Oprema za održavanje 7.250.000 

9 NADZOR NAD RADOVIMA 16.158.270 

10 UPRAVLJANJE PROJEKTOM 15.650.896 

11 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA 1.215.000 

12 IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI 6.000.000 

   
13 UKUPNA INVESTICIJA 643.371.147 

14 UKUPNA INVESTICIJA S NEPREDVIĐENIM TROŠKOVIMA 707.108.262 

15 PDV -25% 176.777.065 

16=14+15 UKUPNA INVESTICIJA S PDV 883.885.327 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD SVETI IVAN ZELINA 

GRADSKO VIJEĆE 
 

PRIJEDLOG 

 

 

 

KLASA: 325-01/17-01/01 
URBROJ: 238/30-01/01-18-  
Sv. Ivan Zelina,          2018. 
 

 

 
 

Na temelju članka 16. Statuta Grada Sv. Ivana (“Zelinske novine”, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 
3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst,  5/13, 12/13- pročišćeni tekst i 4/18), Gradsko 
vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na __. sjednici održanoj dana _____ 2018. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu 
 „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ 

 
 

I. 
Daje su suglasnost za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni 

sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“, u obliku i sadržaju kao u privitku ove Odluke. 
 

II. 
Za potpis Ugovora iz točke I. ove Odluke ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Svetog Ivana 

Zeline. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Zelinskim novinama” službenom 

glasilu Grada Svetog Ivana Zeline. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA SVETOG IVANA ZELINE 

 
Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ. 
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Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za 
razdoblje 2014.-2020. 

 
 
 
 
 
 
 

UGOVOR O PARTNERSTVU NA PROJEKTU 
 
 

„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije -
Zagreb Istok“  
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GRAD DUGO SELO,  Ulica Josipa Zorića 1, Dugo Selo, OIB 25432879214 (u daljnjem tekstu „Grad Dugo Selo“) kojeg 
zastupa gradonačelnik Nenad Panian, i 

GRAD SVETI IVAN ZELINA,  Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina, OIB 49654336134  (u daljnjem tekstu „Grad Sveti Ivan 
Zelina“) kojeg zastupa gradonačelnik Hrvoje Košćec, i 

GRAD VRBOVEC,  Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec, OIB 44465794587 (u daljnjem tekstu „Grad Vrbovec“) kojeg zastupa 
gradonačelnik Denis Kralj, i 

GRAD IVANIĆ-GRAD,  Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, OIB 52339045122 (u daljnjem tekstu „Grad Ivanić-Grad“) 
kojeg zastupa gradonačelnik Javor Bojan Leš, i 

Općina RUGVICA,  Trg Josipa Predavca 1,  Rugvica, OIB  07295007204  (u daljnjem tekstu: „Općina Rugvica“) koju zastupa 
općinski načelnik Mato Čičak, i 

Općina KRIŽ,  Trg Svetog Križa 5,  Križ, OIB  94115544733  (u daljnjem tekstu: „Općina Križ“) koju zastupa općinski načelnik 
Marko Magdić, i 

Općina BRCKOVLJANI,  Ulica Josipa Zorića 1,  Dugo Selo, OIB  27651797242  (u daljnjem tekstu: „Općina Brckovljani“) 
koju zastupa općinski načelnik Željko Funtek, i 

Općina KLOŠTAR IVANIĆ,  Školska 22, Kloštar Ivanić, OIB  18133797436  (u daljnjem tekstu: „Općina Kloštar Ivanić“) koju 
zastupa općinski načelnik Željko Filipović, i 

Općina DUBRAVA,  Ulica braće Radića 2. Dubrava, OIB  37279932922  (u daljnjem tekstu: „Općina Dubrava“) koju zastupa 
općinski načelnik Tomislav Okroša, i 

Općina GRADEC;  Gradec 134,  Gradec, OIB  16296383026 (u daljnjem tekstu: „Općina Gradec“) koju zastupa općinski 
načelnik Ljubica Ambrušec, i 

Općina FARKAŠEVAC,  Farkaševac 43, Farkaševac , OIB  13211120182  (u daljnjem tekstu: „Općina Farkaševac“) koju 
zastupa općinski načelnik Dražen Draganić, i 

Općina PRESEKA,  Preseka 57,  Preseka, OIB  67215702880  (u daljnjem tekstu: „Općina Preseka“) koju zastupa općinski 
načelnik Nikola Kožar, i 

Općina BEDENICA,  Bedenica 112, Bedenica, OIB  58056397897 (u daljnjem tekstu: „Općina Bedenica“) koju zastupa 
općinski načelnik Slavko Cvrlja, i 

Općina RAKOVEC,  Rakovec 54,  Rakovec, OIB 68010393610  (u daljnjem tekstu: „Općina Rakovec“) koju zastupa općinski 
načelnik Brankica Benc, i 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. ,Koledovčina ulica 1, Zagreb, (u nastavku: „Isporučitelj 
vodne usluge“) OIB: 54189804734 koje zastupa direktor Tomislav Masten 

 

 

 

sklopili su dana ________ u ________ ( upisati mjesto sklapanja ugovora)  sljedeći  

 

 

 

Ugovor o partnerstvu na projektu 
 

„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - 
Zagreb Istok“  
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Odsjek 1. UVOD I DEFINICIJE 

Članak 1. 

Uvod 

 

 

Uzimajući u obzir: 
 
Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o 
utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom 
socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i 
Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu 
za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za 
pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. 
srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013); 

da je dana 03.04.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo Odluku o 
financiranju iz fondova Europske unije za projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav 
Zagrebačke županije - Zagreb Istok“, (KLASA: 911-01/17-01/17, URBROJ.:517-12-18-12), 
kojom se odobrava sufinanciranje projekta od strane Zajednice; 

da su pripremljena Zajednička nacionalna pravila od strane Ministarstva regionalnog razvoja 
i EU fondova u skladu sa Zakonom o uspostavljanju institucionalnog okvira za korištenje 
strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/2013, 
157/2013 ); 

da je ministar regionalnoga razvoja i EU fondova donio Odluku o donošenju smjernica u 
Sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih Instrumenata Europske unije 
(verzija 3.1) KLASA: 910-04/14-01/168, URBROJ: 538-05-1-1-1/124-17-10 od 6. studenoga 
2017. godine; 

da se Projekt financira sredstvima Europske unije – Kohezijskog fonda i sredstvima korisnika 
projekta / partnera.  

da su ugovorne strane Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. korisnik, a Grad 
Dugo Selo, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad Vrbovec, Grad Ivanić-Grad, Općina Rugvica, 
Općina Križ, Općina Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić, Općina Dubrava, Općina Gradec, 
Općina Farkaševac, Općina Preseka, Općina Bedenica i Općina Rakovec partneri na 
Projektu, te se ugovorne strane sporazumijevaju kako slijedi:  

Članak 2. 

Definicije i upućivanja 

(1) Ovi izrazi u ovom Ugovoru imaju sljedeće značenje: 

1.1. Projekt je pružanje usluga u skladu s Prilogom 1 i sve možebitne izmjene 
Projekta koje će nastati tijekom provedbe Projekta i koje će biti dogovorene s 
nacionalnim tijelima i Europskom Komisijom. 

1.2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je ugovor između Ministarstva 
zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, Hrvatskih voda 
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kao Posredničkog tijela razine 2 i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke 
županije d.o.o. kao korisnika projekta, koji će biti sklopljen naknadno; 

1.3. Partneri se odnosi na Grad Dugo Selo, Grad Sveti Ivan Zelina, Grad 
Vrbovec, Grad Ivanić-Grad, Općina Rugvica, Općina Križ, Općina 
Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić, Općina Dubrava, Općina Gradec, Općina 
Farkaševac, Općina Preseka, Općina Bedenica i Općina Rakovec. 

1.4. Isporučitelj vodne usluge je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 
d.o.o , sa sjedištem u Zagrebu, Koledovčina ulica 1 

1.5. Prijava Projekta je prijava iz 30.ožujka.2018. godine, kojom se zatražilo 
odobrenje sufinanciranja Projekta od strane nacionalnog tijela. 

(2) Sva upućivanja u ovom Ugovoru, na članke, stavke, točke, alineje i priloge, bez 
posebne naznake akta u kojem su sadržani, odnose se na članke, stavke, točke, 
alineje i priloge iz ovog Ugovora. 

Odsjek 2. PRAVA I OBAVEZE  

Članak 3. 

Obveze Isporučitelja vodne usluge 

Obveze Isporučitelja vodne usluge su: 

(1) u cijelosti obavljati funkciju korisnika Projekta. Korisnik provodi Projekt na vlastitu 
odgovornost i u skladu s odobrenom Prijavom Projekta, a u svrhu postizanja u njoj 
utvrđenih ciljeva. Isporučitelj vodne usluge potvrđuje kako je upoznat s odredbama 
Općih uvjeta Ugovora o bespovratnim sredstvima 

(2) djelovati u partnerstvu s ugovornim stranama: Grad Dugo Selo, Grad Sveti Ivan 
Zelina, Grad Vrbovec, Grad Ivanić-Grad, Općina Rugvica, Općina Križ, Općina 
Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić, Općina Dubrava, Općina Gradec, Općina 
Farkaševac, Općina Preseka, Općina Bedenica i Općina Rakovec. 

(3) provedba Projekta uključuje sljedeće: 

- imenovati jednu osobu kao voditelja Projekta u roku od 15 dana od sklapanja 
ovog Ugovora, 

- osigurati sve potrebne kapacitete potrebne za provedbu Projekta, 

- pripremiti plan nabave, 

- pripremiti dokumentaciju za nadmetanje koja uključuje tehničke specifikacije, 
zahtjeve naručitelja, opise poslova, 

- provedba postupaka nadmetanja, ugovaranja, 

- sve postupke nabave provoditi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Republike 
Hrvatske i svim njegovim izmjenama koje su primjenjive te relevantnom 
europskom i nacionalnom legislativom kojom se uređuje korištenje europskih 
sredstava, 

- nadzor nad tehničkom provedbom Projekta uključujući i kontrolu provedbe 
ugovora i plaćanja, te svih potrebnih provjera kako bi se osiguralo da je usluga 
izvršena, te da su računi/zahtjevi za plaćanje od izvoditelja točni. Te provjere se 
odnose na administrativne, financijske, tehničke i materijalne aspekte, kako 
bude primjereno, 
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- čuvanje sve Projektne dokumentacije radi osiguranja odgovarajućeg revizijskog 
traga pet godina nakon završetka provedbe Projekta, te omogućavanje svih 
potrebnih kontrola i revizija nadležnim tijelima, 

- poštivanje zahtjeva o javnosti i vidljivosti, 

- krajnju nadležnost za financijska i računovodstvena pitanja Projekta, 

- provođenje svih obveza po Ugovoru o bespovratnim sredstvima, 

- i provedba svi ostalih obveza potrebnih za provedbu Projekta. 

(4) sklopiti sve potrebne ugovore s Partnerima vezano uz gradnju onih objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u Projektu za koje je potrebno da Isporučitelj 
vodne usluge kao investitor bude nositelj prava građenja, 

(5) sprječavati, otkrivati, evidentirati i otklanjati nepravilnosti tijekom provedbe Projekta 

(6) ispunjavati sve ostale obveze potrebne za provedbu Projekta 

 

Članak 4.  

Obveze Partnera 

Obveze Partnera su: 

(1) Partneri potvrđuju kako su upoznati s odredbama Općih uvjeta Ugovora o 
bespovratnim sredstvima te kao partneri Isporučitelja vodne usluge prihvaćaju u 
cijelosti izvršiti obveze iz članaka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16 i 17 Općih uvjeta 
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

(2) Ako su Partneri do stupanja na snagu ovog Ugovora ishodili građevinsku dozvolu na 
svoje ime kao investitor za bilo koju od građevina iz Projekta, dužni su prenijeti na 
Isporučitelja vodnih usluga pravni položaj investitora. 

(3) Partneri će osigurati organizacijsku i financijsku stabilnost Isporučitelja vodne 
usluge, sukladno zahtjevima iz Prijave Projekta, te će izvršiti sve druge radnje koje 
su neophodne kako bi Isporučitelj vodne usluge  izvršio svoje obveze iz ovog 
Ugovora. 

(4) Partneri će sklopiti sve potrebne ugovore s Isporučiteljom vodne usluge  vezano uz 
one objekte i uređaje komunalne infrastrukture u Projektu za koje je potrebno da 
Isporučitelj vodne usluge kao investitor bude nositelj prava građenja. 

(5) Jedinice lokalne samouprave na području obuhvata projekta su u obvezi pomoći 
isporučitelju vodne usluge u rješavanju svih pitanja vezanih uz izdavanje potrebnih 
dozvola, suglasnosti, uvjeta, provođenje tehničkih pregleda i ostalih akata potrebnih 
za provedbu Projekta, koja su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. 

(6) Jedinice lokalne samouprave na području obuhvata projekta su u obvezi pružiti 
podršku isporučitelju vodne usluge, a u cilju ispunjenja ciljeva predviđenih 
Projektom, u osiguranju uvjeta za priključenje stanovništva na mrežu vodoopskrbe i 
odvodnje prikladnim mjerama.  

(7) Jedinice lokalne samouprave na području obuhvata projekta će donijeti sve 
potrebne odluke i učiniti sve druge potrebne radnje kako bi se osigurala provedba 
obveze Isporučitelja vodne usluge za korekcijom cijene vode i odvodnje, a sukladno 
Prijavi projekta i Studiji izvedivosti. 

(8) U roku od 15 dana od sklapanja ovog Ugovora, Partneri su svaki zasebno dužni 
imenovati po jednu stručnu osobu za provedbu Projekta, a radi ispunjenja svojih 
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obveza iz ovoga Ugovora. U protivnom, Isporučitelj vodne usluge je ovlašten 
smatrati osobu ovlaštenu za zastupanje Partnera osobom nadležnom za provedbu 
Projekta. Imenovanim stručnim osobama aktivnosti vezane uz provedbu Projekta su 
prioritet u odnosu na druge aktivnosti i iste moraju biti na raspolaganju tijekom 
cijelog razdoblja provedbe Projekta. 

(9) sprječavati, otkrivati, evidentirati i otklanjati nepravilnosti tijekom provedbe Projekta 

(10) ispunjavati sve ostale obveze potrebne za provedbu Projekta. 

Odsjek 3. UPOZNATOST  

Članak 5. 

Upoznatost 

Partneri i Isporučitelj vodne usluge potvrđuju da im je dostavljena preslika Prijave projekta,  
Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike o financiranju iz fondova Europske unije za 
projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije– Zagreb Istok“ potpisana dana 
03.04.2018., Klasa: 911-01/17-01/17, URBROJ: 517-12-18-12, te potvrđuju da su ih pročitali 
i da su upoznati s njihovim sadržajem, smislom i obavezama svake od strana na provedbi 
Projekta. 

Odsjek 4. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 6. 

Prilozi 

Ovaj Ugovor čine ovaj Osnovni tekst i Prilozi: 

Prilog 1  Prijavni obrazac A 

Članak 7. 

Izmjene i dopune Ugovora 

Kasnije izmjene i dopune Ugovora valjane su samo ako su sklopljene pisanim putem 
neovisno o tome radi li s o bitnim ili sporednim pitanjima. Usmene pogodbe o bilo kojem 
pitanju iz prethodne rečenice nemaju učinka.  

O svim izmjenama i dopunama ovog Ugovora ugovorne strane dužne su obavijestiti 
Posredničko tijelo razine 1 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) i Posredničko tijelo 
razine 2 (Hrvatske vode) i dostaviti po jednu presliku izmjena i dopuna Ugovora 
Posredničkim tijelima. Posrednička tijela nadzirati će provedbu ovog Ugovora. 

Članak 8. 

Stupanje na snagu  

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa posljednjeg potpisnika ovog Ugovora 
po ovlaštenom predstavniku.  

(2) Partneri i Isporučitelj vodne usluge izričito potvrđuju kako su zakonom i statutima te 
drugim aktima propisani postupci za sklapanje i stupanje na snagu ovog Ugovora 
valjano provedeni. 
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Članak 9. 

Sporovi 

U slučaju spora strane se obvezuju provesti postupak sporazumnoga raspravljanja spornih 
pitanja. U slučaju nepostizanja dogovora o sporu strane ugovaraju nadležnost suda u 
Zagrebu. 

Članak 10. 

Komunikacija 

Sva komunikacija između ugovornih strana smatra se urednom i s punim učinkom, ako je 
razmijenjena neposrednom predajom pisanih isprava, zapisnikom ili zabilješkom sa 
sastanka, ili upućivanjem pisanih akata preporučenom poštom, telefaksom ili elektronskom 
poštom. 

Članak 11. 

Primjerci 

U znak prihvaćanja ovog Ugovora ovlašteni predstavnici strana potpisuju ga u 30 izvornih 
primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 2 izvorna primjerka, a po jedna preslika 
dostavlja se Hrvatskim vodama i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. 

 

 

   

Za Isporučitelja vodne usluge 
(Vodoopskrba i odvodnja 
Zagrebačke županije d.o.o.) 

  

Za Grad Dugo Selo 

   

Direktor  Gradonačelnik  

Tomislav Masten  Nenad Panian 

   

Potpis:……………………………  Potpis:…………………………… 

Klasa:  Klasa: 

 
 

  

Za Grad Sveti Ivan Zelina Za Grad Vrbovec 

  

Gradonačelnik Gradonačelnik  

Hrvoje Košćec Denis Kralj 

  

Potpis:…………………………… Potpis:…………………………… 

Klasa: Klasa: 
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Za Ivanić-Grad Za Općinu Rugvica 

  

Gradonačelnik Općinski načelnik 

Javor Bojan Leš Mato Čičak 

  

Potpis:…………………………… Potpis:…………………………… 

Klasa: Klasa: 
 
 
 

Za Općinu Križ Za Općinu Brckovljani 

  

Općinski načelnik Općinski načelnik 

Marko Magdić Željko Funtek 

  

Potpis:…………………………… Potpis:…………………………… 

Klasa: Klasa: 
 
 
 

Za Općinu Kloštar Ivanić Za Općinu Dubrava 

  

Općinski načelnik Općinski načelnik 

Željko Filipović Tomislav Okroša 

  

Potpis:…………………………… Potpis:…………………………… 

Klasa: Klasa: 
 
 
 

Za Općinu Gradec Za Općinu Farkaševac 

  

Općinski načelnik Općinski načelnik 

Ljubica Ambrušec Dražen Draganić 

  

Potpis:…………………………… Potpis:…………………………… 

Klasa: Klasa: 
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Za Općinu Preseka Za Općinu Bedenica 

  

Općinski načelnik Općinski načelnik 

Nikola Kožar Slavko Cvrlja 

  

Potpis:…………………………… Potpis:…………………………… 

Klasa: Klasa: 
 
 
 

Za Općinu Rakovec  

  

Općinski načelnik  

Brankica Benc  

  

Potpis:……………………………  

Klasa:  
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PRILOG 1 – PRIJAVNI OBRAZAC A 
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