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CJENIK USLUGA – PODUZETNIČKA ZONA PISAROVINA d.o.o.                                   

 
                                             
Opis usluge                              Jedinična mjera         Količina         Jedinična cijena  
                                                         [HRK]                      
                                                                                                                                                                

 
Rad kombiniranog rovokopača. 
Stavka obuhvaća rad kombiniranog rovokopača na području 
Općine Pisarovina, sa svim uključenim troškovima. Vrijeme              radni sat                     1                      250,00                
potrebno za dolazak i odlazak stroja obračunava                                
se kao rad stroja. Obračun u radnim satima stroja.                                                          

 
Usluga prijevoza zemlje 
Stavka obuhvaća utovar i prijevoz zemljanog materijala 
na području Općine Pisarovina sa svim uključenim                            kamion                       1                      300,00 
troškovima. Prijevoz se vrši kamionom zapremnine 10 m³. 
Obračun po kamionu dovezenog materijala.     

 
Usluga nabave i dovoza kamene stijene 
Stavka obuhvaća nabavu i dovoz kamene stijene 
na području Općine Pisarovina, sa svim uključenim                            kamion                     1                    1.517,81 
troškovima. Prijevoz se vrši kamion zapremnine 14 m³. 
Obračun po  kamionu  dovezenog kamenog materijala.    

 
Usluga nabave i dovoza kamena granulacije 
 0-30 i 0-60 mm 
Stavka obuhvaća nabavu i dovoz kamenog materijala  
granulacije 0-30 ili 0-60 mm na području Općine Pisarovina               kamion                     1                   1.643,81 
sa svim uključenim troškovima. Prijevoz se vrši kamion  
 zapremnine 14 m³. Obračun po  kamionu dovezenog kamenog                                                                                                  
materijala.     

 
Usluga čišćenja snijega 
Stavka obuhvaća čišćenje snijega bez odvoza za fizičke  
osobe na području Općine Pisarovina, sa svim uključenim                 radni sat                    1                     250,00                 
 troškovima. Obračun u radnim satima stroja.      

 
Građevinski radovi manjeg obima. 
Stavka obuhvaća izlazak građevinskog inženjera na teren  
i izradu troškovnika na temelju snimljene situacije .                            cijena radova prema ponudbenom troškovniku              
Radovi se obračunavaju prema ponudbenom troškovniku. 
  

 
Usluga košnje  
Stavka obuhvaća košnju strojem( ručna kosilica ili  
samohodna traktorska kosilica), šišanje živica , uklanjanje  
korova i sl. Čišćenje i zbrinjavanje trave,živice,korova.                       radni sat                    1                     135,00                 
 U stavku je obračunat osim rada djelatnika i trošak  
upotrebe strojeva,alata i goriva. Obračun u radnim satima. 
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Usluga rada djelatnika  
Stavka obuhvaća rad nkv djelatnika na poslovima po                        radni sat                    1                     77,23                
narudžbi naručitelja , bez materijala. Obračun u radnim 
satima djelatnika. 

 
Usluga malčiranja trave  
Stavka obuhvaća malčiranje trave traktorom Belarus 1025.3  
sa strojnom mlatilicom Seppi SMWA 200 na području                           m2                          1                      0,20                    
općine Pisarovina, sa svim uključenim                                                      
troškovima. Obračun po m2 pomalčirane površine. 

 
Usluga malčiranja niskog raslinja 
Stavka obuhvaća malčiranje niskog raslinja do debljine  
5 cm traktorom Belarus 1025.3 sa strojnom 
mlatilicom Seppi SMWA 200 na području                                               m3                         1                      0,80                     
općine Pisarovina, sa svim uključenim troškovima.                                                    
Obračun po m3 pomalčiranog prostora. 

 
Napomena: 
 

- u cijeni nije obračunat PDV 25% 

Kontakt :     
 
         Mihovil Braim                 mob   :     098 / 492 878 

   e-mail:     mihovil.braim@pisarovina.hr  
    tel    :      01 / 6292 257 


