SLUŽBENI VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE

Godina XVI
XVII

Broj 6

Virovitica, 13. travnja 2010.

SADRŽAJ
GRADONAČELNIK

str.

1. Program javnih radova za područje
grada Virovitice za razdoblje od 06. travnja
do 06. kolovoza 2010. godine 

1

2. Rješenje o odobravanju financijske
potpore iz Proračuna Grada Virovitice za
2010. g. udrugama čiji su projekti od interesa
za Grad Viroviticu

2

3. Rješenje o imenovanju vršitelja
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne
postrojbe Grada Virovitica

6

4. Zaključak o potvrđivanju imenovanja
zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Korija

6

5. Odluka o utvrđivanju cijene
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni II6
6. Odluka o utvrđivanju cijene
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni
Antunovac

7

7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o
unutarnjem redu Tajništva Grada Virovitice

7

OSTALO
1. Odluka o autotaksi prijevozu na
području Grada Virovitice (pročišćeni tekst)
2. Cjenik parkirnih karata na javnim
parkiralištima u Gradu Virovitici

8
12

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske
o prihvaćanju Godišnjeg plana za poticanje
zapošljavanja za 2010. godinu i članka 39. Statuta
Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada
Virovitice“ br. 5/09.), Gradonačelnik Grada
Virovitice dana 23. ožujka 2010. godine, donosi
PROGRAM JAVNIH RADOVA
za područje grada Virovitice za razdoblje od 06.
travnja do 06. kolovoza 2010. godinu

I
Grad Virovitica kroz realizaciju javnih radova na
svom području ostvaruje dva cilja:
- smanjenje nezaposlenosti
- obavljanje društveno korisnih radova na
održavanju javnih površina i sportskih
objekata (igrališta) u vlasništvu grada
Virovitice.

II
Programom javnih radova predviđa se obavljanje
slijedećih poslova:
1. Košnja i uređenje javnih površina, sportskih i
dječjih igrališta u mjesnim odborima:
- uređenje terena, košnja trave, uređenje živica,
skupljanje granja, uređenje okoliša
- uređenje parkirališta, autobusnih stajališta,
sadnja novog drveća, sječa šiblja
- održavanje parkova po mjesnim odborima te
okoliša oko mjesnih domova
- košnja i uređenje javnih površina u kompleksu
bivše vojarne
- održavanje groblja
Za obavljanje poslova potrebno je 1200 radnih
dana.
2. Krčenje kanala i linija od samoniklog raslinja
te košnja zapuštenih površina:
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- održavanje cestovne kanalske mreže na
području grada posebno uz ceste
- kombinirano košenje kanala ručno i strojno
od trave i samoniklog raslinja
- krčenje kanala od šiblja
- uređenje okoliša u naseljima Grada Virovitice
- sječa stabala motornom pilom
- košnja i čišćenje gradilišta u vlasništvu Grada
Za obavljanje poslova potrebno je 450 radnih
dana.
3. Košnja dječjih i sportskih igrališta u mjesnim
odborima na području grada Virovitice.
Za obavljanje poslova potrebno je 205 radnih
dana.
4. Uređenje javnih zelenih površina nakon
uređenja kolnika i nogostupa u ulicama na
području grada Virovitice
Za obavljanje poslova potrebno je 100 radnih
dana.
Navedeni poslovi obavljat će se u periodu od 06.
travnja do 06. kolovoza 2010. godine.

III
Sredstva za provođenje ovog Programa osigurava
Hrvatski Zavod za zapošljavanje i Grad Virovitica i
to:
1. Sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih
osoba u javnom radu
	 Za dugotrajno nezaposlene osobe koje su
u evidenciji nezaposlenih najmanje 12 ili
posebne skupine nezaposlenih osoba koje su
u evidenciji nezaposlenih najmanje 6 mjeseci
- 75% od 3.300,82 kuna što iznosi 2.475,61
kuna mjesečno
- troškove prijevoza od max. 300 kuna po osobi.
2. Financiranje zapošljavanja nezaposlenih
osoba u javnom radu
	 Za nezaposlene osobe koje su u evidenciji
nezaposlenih najmanje 36 mjeseci financira se
100% troška bruto plaće od 3.300,82
kuna
mjesečno
	 troškovi prijevoza od max. 300 kuna po osobi.
Grad Virovitica osigurat će sredstva za osnovnu
bruto plaću uvećanu za:

- rad noću				

- prekovremeni rad
		
- rad subotom				
- rad nedjeljom				
- rad blagdanom i neradnim danom
utvrđen zakonom			

50%

40%
25%
35%
50%

- rad u smjeni				

10%.

IV
Razlika sredstava Grad Virovitica osigurat će
u Proračunu kao i sredstva za zdravstveni pregled
i osposobljavanje za rukovanje i upravljanje
motornom kosilicom.

V
Za potrebe izvršenja Programa javnih radova
za period naveden u točki II ovog Programa, Grad
Virovitica zaposlit će 23 osobe za koje su, sukladno
točki III ovog Programa, osigurana sredstva u
Proračunu Grada Virovitice.

VI
Grad Virovitica osigurat će potrebna sredstva
za rad, gorivo i ostale potrepštine, s tim da će u
osiguranju sredstava za rad potrebnu pomoć pružiti i
trgovačko društvo Flora VTC d.o.o.

VII
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada
Virovitice.
Klasa: 363-01/10-01/16
Ur. broj: 2189/01-07/1-10-1
Virovitica, 23. ožujka 2010.
Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik“ br. 5/09.) i Odluke o utvrđivanju
kriterija za određivanje projekata udruga od interesa
za Grad Viroviticu („Službeni vjesnik“ br.: 5/09.
i 2/10) Gradonačelnik Grada Virovitice donosi
sljedeće
RJEŠENJE
o odobravanju financijske potpore iz Proračuna
Grada Virovitice za 2010.g. udrugama čiji su
projekti od interesa za Grad Viroviticu

I.
Sredstva planirana u Proračunu Grada Virovitice
za 2010. godinu namijenjena radu udruga u iznosu
od 373.500,00 kuna raspoređuje se kako slijedi:

17. svibnja 2010.
Redni broj

Naziv udruge

Projekt/i

Odobreni
iznos u KN

UDRUGE KULTURE		
1.

HPD
"RODOLJUB"

Strana 3

SLUŽBENI VJESNIK br. 8

Obilježavanje
130. obljetnice
postojanja
Rodoljuba

30.000,00

Sudjelovanje
na 32. festivalu
tamburaške
glazbe

5.000,00

2.

GRADSKA
GLAZBA
VIROVITICA

Uključivanje
mladih u
kulturne sfere

20.000,00

3.

LIKOVNI KLUB
"NIKOLA
TRICK"

Skupna izložba
LIK-a u Klubu
Virovitičana u
Zagrebu

1.000,00

Godišnja izložba
LIK-a

2.000,00

Likovna kolonija
odraslih

2.000,00

Izložba u Drava
Muzeju u gradu
Barcsu

2.000,00

Gradska dječja
kolonija

1.000,00

Izložba slika
Rokovo 2010.

1.000,00

4.

KUD
VIROVITICA

Folklor za mlade

10.000,00

5.

KUC
VIROVITICA

Požeški plesokaz
2010.

1.500,00

21. državna
smotra hrvatskih
plesnih
ansambala

2.000,00

2. virovitički
plesokaz

4.000,00

6.

BRASS QUINTET Koncerti,
GRADA
snimanje novog
VIROVITICE
CD-a

3.000,00

7.

UDRUGA
"ILIRSKOG
ZMAJA"

3. i 4. kolonija
Udruge

2.000,00

8.

UDRUGA
LJUBITELJA
STARINA
VIROVITICA

Organiziranje
2.000,00
sajmova i
očuvanje starina i
antikviteta

9.

OGRANAK
MATICE
HRVATSKE

Franjo Fuis:
Putopisne
reportaže

5.000,00

Zavičaj, časopis
za kulturu,
znanost i
umjetnost

4.000,00

10.

ČEŠKA BESEDA

Monografija
o Janu
Vlašimskom

8.000,00

11.

UDRUGA
VIROVITIČKE
MAŽORETKINJE

Razvoj mažoret
plesa i promocija
grada u RH i
inozemstvu

5.000,00

12.

SRPSKO
KULTURNOPROSVJETNO
DRUŠTVO
"PROSVJETA"

Smotra folklora

4.000,00

13.

KULTURNOUMJETNIČKA
UDRUGA
PROGRESS

Završetak
snimanja albuma
i snimanje dva
spota

10.000,00

14.

UDRUGA ZA
PROMICANJE
HRVATSKE
TRADICIJSKE
GLAZBE PRIM

10.000,00
Monarch
Hrvatska snimanje albuma
i promocija
hrvatske
tradicijske glazbe

UKUPNO
UDRUGE
KULTURE

134.500,00

			
HUMANITARNE UDRUGE		
15.

ORGANIZACIJA
SLIJEPIH I
SLABOVIDNIH
VPŽ

Zaštita i
promicanje
zajedničkih
interesa i ciljeva
slijepih osoba

10.000,00

16.

UDRUGA
GLUHIH I
NAGLUHIH
VIROVITICA

Ostvarivanje
i promicanje
kvalitetnijeg
života gluhih i
nagluhih

10.000,00

17.

UDRUGA
CIVILNIH
INVALIDA RATA
VIROVITICA

Zaštita i
promicanje
interesa i ciljeva
civilnih invalida
rata: Sportske
aktivnosti

2.000,00

18.

S.O.S. TELEFON POZIV U POMOĆ

S.O.S. Linija za
pomoć žrtvama
nasilja

5.000,00

19.

UDRUGA
DIJABETIČARA
VIROVITICA

Obilježavanje
Svjetskog dana
šećerne bolesti

3.000,00

20.

UDRUGA
DISTROFIČARA
VIROVITICA

Za ravnopravno
uključivanje u
zajednicu

5.000,00

21.

HRVATSKA
UDRUGA ZA
PREVENCIJU
SUICIDA

Prevencija
i predikcija
suicidalnog
ponašanja

5.000,00

UKUPNO
HUMANITARNE
UDRUGE

40.000,00
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UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG
RATA
22.

23.

24.

25.

26.

27.

UDRUGA
Osnaživanje
RODITELJA
psihofizičkog
POGINULIH
stanja
BRANITELJA VPŽ

10.000,00

UDRUGA
UDOVICA
POGINULIH
BRANITELJA
DOMOVINSKOG
RATA

Očuvanje
trajnog spomena
na poginule
hrvatske
branitelje

10.000,00

UDRUGA
HVIDR-a VPŽ

Natjecanje osoba
s invaliditetom
većeg stupnja
tjelesnog
oštećenja

10.000,00

Oprez, oružje i
UDRUGA
HRVATSKIH
mine!
BRANITELJA DRAGOVOLJACA
DOMOVINSKOG
RATA
PODRUŽNICA
VPŽ

10.000,00

Spomenička
obilježja,
sačuvanje i
obrada građe iz
Domovinskog
rata

3.000,00

Šport i
rekreacija:
Izložbe i likovne
radionice
za hrvatske
branitelje,
članove njihovih
obitelji i djecu
hrvatskih
branitelja

2.000,00

UDRUGA
Športske
HRVATSKIH
aktivnosti Kluba
BRANITELJA
DRAGOVOLJACA
DOMOVINSKOG
RATA KLUB
50. SB ZNG
VIROVITICA

8.000,00

HRVATSKI
ČASNIČKI ZBOR

3.000,00

UKUPNO
UDRUGE
PROISTEKLE IZ
DOMOVINSKOG
RATA

Povijesni postav
Domovinskog
rata

13. travnja 2010.

UDRUGE UMIROVLJENIKA		
28.

UDRUGA
UMIROVLJENIKA
VIROVITICA

Socijalna skrb
- pomoć

5.000,00

29.

UDRUGA
UMIROVLJENIKA
PODGORJE

Socijalna skrb
- pomoć

5.000,00

30.

UDRUGA
UMIROVLJENIKA
SV. ĐURAĐ

Socijalna skrb
- pomoć

5.000,00

31.

UDRUGA
UMIROVLJENIKA
MO GOLO BRDO

Socijalna skrb
- pomoć

5.000,00

32.

UDRUGA
UMIROVLJENIKA
KORIJA

Socijalna skrb
- pomoć

5.000,00

33.

UDRUGA
UMIROVLJENIKA
MILANOVAC

Socijalna
skrb i pomoć
umirovljenicima

5.000,00

34.

UDRUGA
UMIROVLJENIKA
MO PODGORJE

Socijalna
skrb i potrebe
umirovljenika

5.000,00

35.

UDRUGA
UMIROVLJENIKA
REZOVAC

Briga i skrb za
umirovljenike

5.000,00

UKUPNO
UDRUGE
UMIROVLJENIKA

40.000,00

UDRUGE ZAŠTITE OKOLIŠA I
PRIRODE
36.

PRIRODOSLOVNO
DRUŠTVO "DRAVA"

Monitoring ptica
u Virovitici i
okolici

4.000,00

37.

UDRUGA ZA
OČUVANJE
OĐENICE

Čišćenje
vodotoka
Ođenice

3.000,00

38.

EKOLOŠKO
DRUŠTVO "JASEN"

Poučna staza:
Gdje rastu gljive

5.000,00

39.

EKOLOŠKO
DRUŠTVO
VIROVITICA

Virovitički
ekološki vjesnik

4.000,00

40.

UDRUGA
VINOGRADARA I
VOĆARA "SVETI
VINKO"

Virovina

3.000,00

41.

HRVATSKA
SAMOSTALNA
UDRUGA
LJUBITELJA
LOVA, RIBOLOVA
I PRIRODE SV.
HUBERT

Prigodna izložba
povodom dana
Grada, Viroexpo
i Dana Sv.
Huberta

2.000,00

56.000,00

13. travnja 2010.
Zaštita biološke
i krajobrazne
raznolikosti na
području grada
Virovitice i
općine Lukač

3.000,00

UDRUGA
UZGAJIVAČA
MALIH ŽIVOTINJA
"GOLUB“

Virovitički golub
mira (1. etapa
projekta)

5.000,00

43.

HRVATSKA
KINOLOŠKA
UDRUGA
VIROVITICA

Specijalna
izložba pasa

5.000,00

44.

UDRUGA
ZA ZAŠTITU
ŽIVOTINJA "ŠAPA"

Zaštita prava
životinja,
zbrinjavanje
napuštenih
životinja i
edukacija
građana

5.000,00

42.

UKUPNO UDRUGE
ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

46.

47.

AEROKLUB
VIROVITICA

FOTO KLUB
VIROVITICA
RADIO KLUB
"VIROVITICA"

Modelarska
radionica
Aerokluba

3.000,00

Aeromiting
- Dan grada
Virovitice 2010.

4.000,00

Uhvati Rokovo

3.000,00

Škola fotografije

3.000,00

Mladi
radioamateri

5.000,00

UKUPNO
UDRUGE
TEHNIČKE
KULTURE

18.000,00

			
UDRUGE DJECE I MLADIH		
48.

UDRUGA
ZA POMOĆ
MLADIMA
"VERANDA"

Savjetovalište za
djecu i mladež

10.000,00

49.

DRUŠTVO
NAŠA DJECA

Kreativne
radionice

2.000,00

Prigodne
manifestacije

2.000,00

"Naše vrijeme"
- radionice s
profesorom
tjelesne kulture
i defektologom
prema dobi
djece i stupnju
oštećenja

8.000,00

50.

RADOSNI
ZAJEDNO

UKUPNO
UDRUGE
DJECE I
MLADIH

22.000,00

			
OSTALE UDRUGE
51.

PLESNI CENTAR
"VIROVITICA"

Besplatna plesna
edukacija

6.000,00

52.

SVJETSKA
GRAĐANSKA
ZAJEDNICA
- OGRANAK
VIROVITICA

Građanin
Virovitice

2.000,00

53.

DRUŠTVO
PSIHOLOGA
VIROVITIČKOPODRAVSKE
ŽUPANIJE

Tjedan
psihologije

2.000,00

54.

HRVATSKA
UDRUGA
PRIPOVJEDAČA
"PRIČALICA"

FroDO - Festival
dramskog odgoja

5.000,00

55.

HRVATSKO
Izrada zaklona za 4.000,00
PLANINARSKO
planinare
DRUŠTVO "PAPUK"

56.

UDRUGA
Rokovi
PRIRODOSLOVACA matematičari
OMEGA 7

5.000,00

UKUPNO OSTALE
UDRUGE

24.000,00

39.000,00

			
UDRUGE TEHNIČKE KULTURE
45.
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II.
Odobrena sredstva za provedbu nominiranih
projekata bit će isplaćena na žiro-račun udruge
sukladno potrebama, a isključivo nakon ispunjenih
kriterija kako slijedi:
a) isključivo nakon dostavljenog pisanog
Zahtjeva za isplatu sredstava, vremenski
period održavanja projekta i naznačenim
iznosom dodijeljenim ovim rješenjem na
adresu: Trg kralja Tomislava 6, 33000
Virovitica,
b) dostavljenog dokaza o sufinanciranju
programa, ako projekt ima i druge partnere
c) sredstva će biti isplaćena uz uvjet da su
ispunjene sve financijske obveze prema Gradu
Virovitici,
d) sredstva će se isplaćivati sukladno priljevu
sredstava prema izvoru financiranja u
Proračunu Grada Virovitice za 2010.

III.
Provedbu ovoga Rješenja izvršit će Upravni odjel
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za društvene djelatnosti u suradnji sa Službom za
financije Grada Virovitice.

IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku“ Grada Virovitice.
KLASA: 402-08/10-01/10
URBROJ: 2189/01-04/1-10-1
Virovitica 23. ožujka 2010.

I
Potvrđuje se imenovanje Siniše Filipovića za
zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Korija.

II
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom
vjesniku Grada Virovitice.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama
(Narodne novine, br. 76/93) i članka 39. Statuta Grada
Virovitice ( “Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br.
5/09), Gradonačelnik Grada Virovitice dana 30.
ožujka 2010. godine, donosi
R JE Š E N J E
o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika
Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitica

I.

Klasa: 080-03/10-01/02
Ur.broj: 2189/01-01-10-2
Virovitica, 30. ožujka 2010.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 8. st. 4. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
(‘’Službeni vjesnik’’ br. 13/09. i 18/09.) i članaka 39.
Statuta Grada Virovitice (‘’Službeni vjesnik’’ Grada
Virovitice br. 5/09.), gradonačelnik dana 13. travnja
2010. godine, donosi

Anto Tutić iz Virovitice imenuje se za vršitelja
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
Grada Virovitica.

ODLUKU
o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni II

II.

I

Anto Tutić obavljat će dužnost iz točke I. ovog
Rješenja do imenovanja zapovjednika na temelju
ponovljenog natječaja, ali najduže do godinu dana.

Utvrđuje se početna cijena izgrađenog
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni II u
sljedećim iznosima:

III.

a) za proizvodne djelatnosti		
50 kn/m2
b) za uslužno-servisne djelatnosti 100 kn/m2
c) za skladišno-distribucijske djelatnosti 150 kn/
m2
d) za trgovačke djelatnosti (trgovački centri,
robni centri, razne trgovine)
250 kn/m2

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
Klasa: 080-03/10-01/03
Urbroj: 2189/01-07/3-10-2
Virovitica, 30. ožujka 2010.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu
(Narodne novine br. 139/04-pročišćeni tekst, 38/09)
i članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.) Gradonačelnik
Grada Virovitice dana 30. ožujka 2010. godine
donosi
ZAKLJUČAK
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika
postrojbe
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korija

Investitoru u proizvodnim djelatnostima koji ima
namjeru zaposliti više od 50 novozaposlenih radnika
na period od minimalno 5 godina može se umanjiti
cijena zemljišta za 50% od ponuđene cijene.

II
Ukoliko se na istom građevinskom zemljištu
izgrade objekti različite vrste djelatnosti iz točke
I., cijena građevinskog zemljišta formirati će se
izračunom iz površine objekta prema idejnom
rješenju.

13. travnja 2010.
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III

Prodaja građevinskog zemljišta vršit će se
temeljem uvjeta iz natječaja i po cijeni iz točke I.
ove Odluke.

Investitoru u proizvodnim djelatnostima koji ima
namjeru zaposliti više od 50 novozaposlenih radnika
na period od minimalno 5 godina može se umanjiti
cijena zemljišta za 50% od ponuđene cijene.

II

IV
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni
odjel za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice,
te se ovlašćuje za raspisivanjem natječaja i
provođenje postupka vezano za prodaju nekretnina
u Poduzetničkoj zoni II do konačne prodaje.

Ukoliko se na istom građevinskom zemljištu
izgrade objekti različite vrste djelatnosti iz točke
I., cijena građevinskog zemljišta formirati će se
izračunom iz površine objekta prema idejnom
rješenju.

III

V
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta
u Poduzetničkoj zoni II („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br.13/05.).

VI
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Virovitice“.
KLASA: 944-01/10-01/13
URBROJ: 2189/01-10/1-10-1
U Virovitici, 13. travnja 2010. godine.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 8. st. 4. Odluke o raspolaganju
nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
(''Službeni vjesnik'' br. 13/09. i 18/09.) i članaka 39.
Statuta Grada Virovitice (''Službeni vjesnik'' Grada
Virovitice br. 5/09.), gradonačelnik dana 13. travnja
2010. godine, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju cijene građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni Antunovac

I
Utvrđuje se početna cijena izgrađenog
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni
Antunovac u sljedećim iznosima:
a) za proizvodne djelatnosti		
50 kn/m2
b) za uslužno-servisne djelatnosti
100 kn/m2
c) za skladišno-distribucijske djelatnosti 150
kn/m2
d) za trgovačke djelatnosti (trgovački centri,
robni centri, razne trgovine)
250 kn/m2

Prodaja građevinskog zemljišta vršit će se
temeljem uvjeta iz natječaja i po cijeni iz točke I.
ove Odluke.

IV
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni
odjel za gospodarstvo i razvoj Grada Virovitice,
te se ovlašćuje za raspisivanjem natječaja i
provođenje postupka vezano za prodaju nekretnina u
Poduzetničkoj zoni Antunovac do konačne prodaje.

V
Ova Odluka o utvrđivanju cijene građevinskog
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Antunovac objavit će
se u ''Službenom vjesniku'' Grada Virovitice.
KLASA: 944-01/10-01/14
URBROJ: 2189/01-10/1-10-1
U Virovitici, 13. travnja 2010. godine.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice
(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 5/09.),
Gradonačelnik Grada Virovitice dana 13. travnja
2010. godine, donosi,
PRAV I LN I K
O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
REDU TAJNIŠTVA GRADA VIROVITICE

Članak 1.
U članku 9. Pravilnika o unutarnjem redu
Tajništva Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice br. 7/03., 10/03., 9/05., 11/06., 15/07. i
1/08.) pod rednim brojem 2. naziv radnog mjesta
mijenja se i glasi: „STRUČNI SURADNIK ZA
UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE“.
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Članak 2.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave
u„Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

Autotaksi prijevoz u smislu ove Odluke je
slobodni, javni prijevoz putnika na području i s
područja Grada Virovitice prema dogovorenoj
relaciji između putnika i autotaksi vozača, pri čemu
vožnja započinje na području Grada Virovitice.
Autotaksi prijevoz na području Grada Virovitice
mogu obavljati prijevoznici kao pravne osobe sa
sjedištem odnosno kao fizičke osobe s prebivalištem
izvan područja Grada Virovitice samo ako su u
tranzitu ili kad je putnik vožnju započeo izvan
područja Grada Virovitice, a krajnje mu je odredište
vožnje na području Grada Virovitice.

Klasa: 023-01/10-01/07
Ur.broj: 2189/01-07/3-10-1
Virovitica, 13. travnja 2010.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl. ing.,v.r.

Na temelju članka 29. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ br. 5/09), Odbor za statutarno-pravna
pitanja na 11. sjednici održanoj dana 09. travnja
2010. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Odluke o
autotaksi prijevozu na području Grada Virovitice.
Pročišćeni tekst Odluke o autotaksi prijevozu na
području Grada Virovitice sadrži Odluku o autotaksi
prijevozu na području Grada Virovitice („Službeni
vjesnik Grada Virovitice“ br. 18/09.) i Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu
na području Grada Virovitice („Službeni vjesnik
Grada Virovitice“ br. 3/10.) u kojemu je naznačeno
vrijeme njezina stupanja na snagu.
Klasa: 340-01/10-01/08
Ur.broj: 2189/01-07/1-10-2
Virovitica, 09. travnja 2010.
						
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Lahorka Weiss, dipl.oec.,v.r.

ODLUKA
o autotaksi prijevozu na području Grada
Virovitice
(pročišćeni tekst)
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, organizacija
i način obavljanja autotaksi prijevoza na području
Grada Virovitice, autotaksi stajališta i način njihova
korištenja, broj sjedala u vozilu kojim se obavlja
autotaksi prijevoz, te druge uvjete koji se odnose na
izgled i opremu vozila.

Članak 2.
Autotaksi prijevoz na području Grada Virovitice
može obavljati autotaksi prijevoznik na temelju
dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 4.
Autotaksi prijevoz obavlja se po unaprijed
utvrđenom cjeniku i uvjetima određenim ovom
Odlukom.

Članak 5.
„Autotaksi prijevoznik“ u smislu ove Odluke je
pravna ili fizička osoba koja ima važeću licenciju
za obavljanje autotaksi prijevoza i položen ispit iz
članka 23. Odluke kojoj je nadležno tijelo Grada
Virovitice izdalo dozvolu za obavljanje autotaksi
prijevoza.
„Putnik“ je osoba koju uz naknadu prevozi
autotaksi prijevoznik.
II. DOZVOLA

Članak 6.
Pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području
Grada Virovitice stječe se isključivo temeljem
dozvole.
Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje
Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj Grada
Virovitice.
Odluka o dozvoli donosi se po načelu „jedna
dozvola za jedno vozilo“.

Članak 7.
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza
dodjeljuje se na vrijeme od 5 (pet) godina.
Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo
autotaksi prijevoznik kojem je izdana.
Nadležni Upravni odjel vodi upisnik izdanih
dozvola.

13. travnja 2010.
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Članak 8.
Dozvola se izdaje na osnovu pisanog zahtjeva
prijevoznika.
Dozvola se izdaje fizičkoj ili pravnoj osobi sa
sjedištem/prebivalištem na području Grada koja:
1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi
prijevoza,
2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača
sa položenim ispitom iz članka 23. Odluke.

Članak 9.
Uz zahtjev za izdavanjem dozvole prijevoznik
mora priložiti slijedeće dokaze:
1. licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,
2. uvjerenje o položenom ispitu iz čl. 23. Odluke,
3. presliku prometne i vozačke dozvole,
4. cjenik usluge autotaksi prijevoza,
5. dokaz da je podnositelj zahtjeva podmirio sve
dospjele obveze prema gradu,
6. obrtnicu odnosno uvjerenje ovlaštenog tijela
o obavljanju autotaksi prijevoza odnosno
rješenje o upisu društva u sudski registar ne
starije od mjesec dana,
7. uvjerenje o prebivalištu.
Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj
potrebnih dozvola i vrijeme na koje se dozvola traži.
Za izdavanje dozvole plaća se upravna pristojba
sukladno propisima o upravnim pristojbama.

Članak 10.
Nadležni upravni odjel će odbiti zahtjev za
izdavanjem dozvole ako autotaksi prijevoznik na
ispunjava uvjete iz čl. 8. i 9. Odluke.
Rješenje o odbijanju donosi nadležni Upravni
odjel.
Protiv rješenje iz stavka 2. ovoga članka
dopuštena je žalba.

Članak 11.
Dozvola iz čl. 6 . Odluke sadrži:
1. ime i prezime, odnosno naziv i prebivalište /
sjedište autotaksi prijevoznika,
2. područje na kojem će se autotaksi prijevoz
obavljati,
3. vrijeme važenja dozvole,
4. tip i registarsku oznaku vozila,
5. prava i obveze davatelja i korisnika dozvole,
6. uvjete otkaza dozvole,
7. zabranu prijevoza dozvole.“
Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za

izdavanje dozvole te sadržaj i način vođenja
upisnika iz članka 4. stavka 5. ove Odluke utvrđuje
Gradonačelnik.
Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku
od 30 dana od dana izdavanja
dozvole započeti s obavljanjem autotaksi
prijevoza.

Članak 12.
Autotaksi prijevoznik može podnijeti nadležnom
upravnom odjelu zahtjev za obnovu dozvole
najkasnije 3 mjeseca prije isteka njezina važenja.
Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati
dokumentaciju propisanu člankom 9. Odluke.
Odjel će odobriti zahtjev za obnovu dozvole ako
autotaksi prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za
dobivanje dozvole u smislu članka 8. i 9. ove Odluke.
Odjel će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:
1. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga
nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži
obnovu u razdoblju od 30 dana uzastopno ili
ako se nije pridržavao uvjeta za obavljanje
autotaksi
prijevoza
propisanih
ovom
Odlukom,
2. je autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja
dozvole više od dva puta prekršio odredbe
ove Odluke, Zakona i drugih propisa koji se
odnose na autotaksi prijevoz, što se utvrđuje
na osnovu evidencije koju vode tijela koja
provode nadzor sukladno zakonu kojim se
uređuje prijevoz u cestovnom prometu te
pravomoćnih presuda sudbenih tijela.
Rješenje o odbijanju zahtjeva za obnovu dozvole
donosi Odjel.
Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka,
autotaksi prijevoznik može izjaviti žalbu nadležnom
tijelu sukladno zakonu.
Upravni odjel će odobriti zahtjev za obnovu
dozvole ako autotaksi prijevoznik u cijelosti
ispunjava uvjete za dobivanjem dozvole.

Članak 13.
Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza Grad
Virovitica može oduzeti u slučaju:
1. ako korisnik dozvole u roku određenom
ugovorom ne počne s obavljanjem djelatnosti
2. ako u ugovorenom roku ne plati naknadu za
korištenje autotaksi stajališta
3. ako se utvrdi da je korisniku dozvole izdana
dozvola ne temelju netočnih podataka
4. ako korisnik dozvole prestane ispunjavati bilo
koji od uvjeta za izdanu dozvolu
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5. ako autotaksi vozilom za koji je dozvola
dana upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete
propisane Zakonom i ovom Odlukom
6. ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete
propisane Zakonom i ovom Odlukom
7. ako su autotaksi prijevoznik i njegov vozač
pravomoćno kažnjeni zbog vožnje pod
utjecajem alkohola, opojnih droga ili lijekova
koji se ne smiju koristiti prije ni za vrijeme
vožnje
8. ako su autotaksi prijevoznik ili njegov vozač
naplatili uslugu putniku veću od utvrđene
cijene
9. ako je donesena odluka Suda časti udruženja
obrtnika kojom se predlaže brisanje iz obrtnog
registra
Iznimno, autotaksi prijevozniku neće se oduzeti
dozvola ako je odmah nakon što je saznao da je
vozač postupio prema stavku 1. alineje 5., 7., 8. i
9. ovog članka s tim vozačem raskinuo radni odnos.
U slučaju otkaza ugovora iz razloga utvrđenih
u stavku 1. alineji 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga članka,
korisnik dozvole nema pravo na naknadu štete
niti povrat uplaćenog iznosa naknade za korištene
autotaksi stajališta.

Članak 14.
Dozvola prestaje:
1. istekom vremena za na koje je dodijeljena
2. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke
osobe korisnika dozvole
3. sporazumom stranaka
4. otkazom dozvole.
Otkaz se dostavlja pisanim putem uz otkazni rok
od 30 dana.
III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 15.
Autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen
autotaksi prijevozu putnika koji ima najviše 5 ( pet)
sjedala u koje je uključeno sjedalo za vozača.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza mora,
osim zakonskih uvjeta ispunjavati slijedeće posebne
uvjete:
1. pogonski motor od najmanje 1600 cm3 i snage
najmanje 65 kW
2. najmanje 4 (četvoro) bočna vrata s 4+1
sjedištem
3. ugrađen i ispravan, baždaren i plombirani
taksimetar, postavljen na korisniku vidljivom
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mjestu u vozilu
4. ispravan uređaj za zagrijavanje i prozračavanje
vozila
5. popisan i ispravan protupožarni aparat
6. prtljažnik sa najmanje 300 litara obujma
7. svjetleću „TAXI“ oznaku postavljenu na
krovu vozila, koja mora svijetliti kada je
vozilo slobodno za vožnju
8. ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na
korisniku vidljivom mjestu u vozilu
9. ugrađene sigurnosne pojaseve i naslone za
glavu na svim sjedalima
Autotaksi prijevoznik je dužan vozilo održavati
tehnički ispravnim, neoštećenim, urednim i čistim.
IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 16.
Autotaksi stajališta uređene su javne površine na
kojima stoje autotaksi vozila i primaju se putnici.
Broj i lokaciju autotaksi stajališta određuje
Gradonačelnik na prijedlog nadležnog upravnog
odjela za komunalne poslove.
Stajališna mjesta na autotaksi stajalištu
dodjeljuju se korisnicima dozvole, uz godišnju
naknadu za korištenje u iznosu utvrđenom sukladno
Odluci kojom se utvrđuje visina naknade za
korištenje javnih površina.

Članak 17.
Autotaksi stajališta obilježavaju se, sukladno
zakonskim i provedbenim propisima, odgovarajućom
upravnom i vodoravnom signalizacijom. Na
stajalištu mora biti vidno istaknut broj telefona na
koji se može pozvati autotaksi vozilo.
Na uspravnom znaku upisuje se naziv autotaksi
postaje, broj stajališnih mjesta i važeći Cjenik usluga
autotaksi prijevoza.
Troškove uređivanja autotaksi postaje snosi Grad
Virovitica a troškove održavanja korisnik dozvole.

Članak 18.
Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više
vozila nego što ima obilježenih mjesta i ne smiju se
parkirati druga vozila
V. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI
PRIJEVOZA

13. travnja 2010.
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Članak 19.
Cijena usluge autotaksi prijevoza određuje se
Cjenikom.
Cjenikom se određuje cijena:
- početka vožnje (start)
- vožnja po kilometru
- čekanja
- noćne vožnje, vožnje nedjeljom, blagdanom i
neradnim danom
- prijevoza osobne prtljage.
Na dužim relacijama od 5 i više kilometara
autotaksi vozač može uslugu naplaćivati u sporazumu
sa putnikom.
Cijena usluge autotaksi prijevoza kučnih
ljubimaca utvrđuje se slobodnom pogodbom
prije početka prijevoza.
Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi
prijevoza iz stavka 2. točke 1. 2. i 4. ovoga članka
utvrđuje Gradonačelnik.
VI. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI
PRIJEVOZA

Članak 20.
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00,00
da 24,00 sata.
Autotaksi prijevoz obavlja se na način da vozač
autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na
autotaksi stajalištu, za vrijeme slobodne vožnje, na
prije dogovorenom mjestu, po telefonskom pozivu
na mjestu koje odredi putnik.

Članak 21.
Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti
najkraćim putem, odnosno putem koji odredi putnik,
do odredišta koje odredi putnik.
Putnik može zahtijevati od vozača da osim njega
u vozilo primi i druge osobe.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka, usluga
autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja

Članak 22.
Vozač autotaksi vozila dužan je na početku
vožnje uključiti taksimetar, osim u slučajevima kad
se slobodno dogovara cijena vožnje.
Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se
od trenutka kada putnik uđe u autotaksi vozilo, bez
obzira na koji način je prijevoz naručen.
Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni
autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište i

putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.
VII. POLAGANJE ISPITA

Članak 23.
Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit
o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim,
povijesnim, gospodarskim, turističkim, prometnim
i drugim značajnim objektima i znamenitostima
Grada Virovitice i okolice.
Ispit se polaže pred Ispitnom komisijom koju
imenuje Gradonačelnik.
Ispitnu komisiju čine predsjednik i dva člana, od
kojih je jedan predstavnik turističke zajednice Grada
Virovitice.
O položenom ispitu Povjerenstvo izdaje
uvjerenje.
Vozač autotaksi vozila dužan je ispit iz stavka
1. ovog članka položiti najkasnije do izdavanja
dozvole.
VIII. NADZOR

Članak 24.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja
Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
Grada Virovitice - komunalni redar, a inspekcijski
nadzor – nadležni inspektor cestovnog prometa.
XI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 25.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja
djelatnost autotaksi prijevoza, ako:
1. obavlja autotaksi prijevoz na području Grad
Virovitice bez izdane Dozvole za obavljanje
autotaksi djelatnosti
2. obavlja autotaksi prijevoz vozilom u kojem
nema propisanog protupožarnog aparata
i u kojem
je uređaj za zagrijavanje i
provjetravanje neispravan
3. ako na krovu vozila za vrijeme vožnje nije
istaknuta oznaka «TAXI» s evidencijskim
brojem
4. obavlja autotaksi prijevoz neurednim,
prljavim, neispravnim ili oštećenim vozilom
5. se neovlašteno koristi autotaksi postajom
6. ne održava autotaksi postaju
7. autotaksi
vozač tijekom vožnje puši,
konzumira drogu, alkohol ili druga opojna
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sredstva, odnosno vozi pod vidljivim utjecajem
alkohola, droge ili opojnih sredstava
8. autotaksi prijevoznik stoji izvan određenog
autotaksi stajališta
9. neopravdano odbije primiti putnike i obaviti
prijevoz, odbije otići na telefonski poziv iako
je provjerio vjerodostojnost poziva
10. u pružanju autotaksi usluge ne vozi najkraćim
putem
11. ne primi putnikovu prtljagu i ne smjesti je u
prostor za prtljagu
12. odbije na putnikov zahtjev primiti i druge
osobe odnosno suprotno putnikovoj volji
primi i druge osobe
13. pri prijevozu više putnika na isto odredište
uslugu naplati više od jedanput
14. na uključi ponovno taksimetar kada jedan od
putnika napusti vozilo
15. naručeni prijevoz na dovrši dolaskom na
odredište
16. ne uključi taksimetar na početku vožnje,
odnosno uključi taksimetar prije nego primi
putnika
17. ne izda uredan račun za obavljeni prijevoz
18. pruža uslugu bez uključenog taksimetra,
uslugu naplati suprotno istaknutom izvatku
iz cjenika ili drugačije nego što je ugovoreno
slobodnom pogodbom prije početka vožnje
19. dozvoli pušenje u autotaksi vozilu
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja
djelatnost autotaksi prijevoza u iznosu od 500,00
kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će
se fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi
prijevoza naovčanom kaznom u iznosu od 500,00
kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, osim
za prekršaje iz točke 1. i 6., kaznit će se i vozač
autotaksi vozila novčanom kaznom u iznosu od
500,00 kuna.
X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju
važiti odredbe Odluke o autotaksi prijevozu na
području Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada
Virovitice“ broj 4/00).
Ugovori o koncesiji sklopljeni temeljem Odluke
o autotaksi prijevozu (“Službeni

Vjesnik“ broj:4/00) ostaju na snazi do isteka
vremena na koji su sklopljeni.
Autotaksi prijevoznik koji autotaksi prijevoz
obavlja na temelju ugovora o koncesiji, može
raskinuti ugovor i prije isteka vremena na koje je
sklopljen te podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole,
ako ispunjava uvjete za dobivanje dozvole u smislu
čanka 8. i 9. ove Odluke.
Autotaksi prijevoznik koji nakon isteka vremena
važenja ugovora o koncesiji ne dobije dozvolu za
obavljanje autotaksi prijevoza, gubi pravo obavljanja
autotaksi prijevoza na području Grada.
Poslovni park Virovitica d.o.o.Vinkovačka 14,
Virovitica, kao Organizator parkiranja, na temelju
čl. 12. Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u
Gradu Virovitici, te na temelju prethodne suglasnosti
Gradonačelnika Grada Virovitice, donosi
CJENIK
parkirnih karata na javnim parkiralištima u
Gradu Virovitici

I
Cijena jednokratne parkirne karte za jedan sat
parkiranja iznosi:
za 0. zonu – 3 kune
za I. zonu – 2 kune

II
Cijena povlaštene cjelodnevne parkirne karte
iznosi:
za I. zonu – 12 kuna

III
Cijena dnevne parkirne karte za neposjedovanje
parkirne karte iznosi:
za 0. zonu – 80 kuna
za I. zonu – 60 kuna
Cijena dnevne parkirne karte za prekoračeno
dopušteno vrijeme parkiranja po kupljenoj
parkirnoj karti više od 5 min, iznosi:
za 0. zonu – 70 kuna
za I. zonu – 50 kuna
Cijena dnevne parkirne karte za neposjedovanje
parkirne karte ili za prekoračeno dopušteno vrijeme
parkiranja po kupljenoj parkirnoj karti više od 5 min,
i to u vremenskom periodu do 2 sata prije isteka
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perioda plaćanja naknade za parkiranje iz članka 9.
Odluke o organizaciji i napati parkiranja u Gradu
Virovitici, za sve dane osim subote, iznosi:
za 0. zonu – 50 kuna
za I. zonu – 30 kuna
Plaćanje parkirne karte može se vršiti i upotrebom
čip kartice na automatu za naplatu
parkiranja.
Čip kartica se kupuje kod Organizatora parkiranja
i to na iznose od:
- 50 kuna
- 100 kuna
- 150 kuna
uz trošak čip kartice od 20,00 kuna.

IV
Cijena povlaštene mjesečne, polugodišnje i
godišnje parkirne karte (naljepnica ili pokaz)
iskazana je u tabeli 1. i odgovarajuće se određuje
za vozila korisnika, koji prebivaju ili obavljaju
poslovnu djelatnost na području Grada Virovitice, a
svrstani su u kategorije:
A) Za stanare koji prebivaju u ulicama u kojima
su odgovarajuće zone naplate parkiranja,

B) Za uposlenike kojih je sjedište poslodavca
(pravne i fizičke osobe, javne službe, uprava,
te druge pravne osobe s javnim ovlastima) u
zoni naplate parkiranja, a prebivalište izvan II
građevinske zone
C) Za uposlenike iz grupe B) kojih je prebivalište
u I ili II građevinskoj zoni
D) Za pravne i fizičke osobe, javne službe, upravu,
te druge pravne osobe s javnim ovlastima,
E) Za osobe s invaliditetom čija vozila nemaju
posebnu propisanu oznaku invalidnosti i koje
ne koriste posebno označena parkirališna
mjesta namijenjena za parkiranje vozila osoba
s invaliditetom.
F) Za pravne osobe koje su u vlasništvu Grada
Virovitice, upravu Grada Virovitice, upravu
Virovitičko-podravske županije, državna
upravna tijela, te službena vozila ustanova i
zavoda osnovanih od strane Grada Virovitice
i Virovitičko podravske županije sa sjedištem
u Gradu Virovitici.
Građevinske zone navedene u kategorijama B) i
C) odgovarajuće su utvrđene u važećoj
Odluci o komunalnoj naknadi Grada Virovitice.

Tabela 1.

A)

MJESEČNA KARTA (KN)

ZONA «0»
ZONA «I»

50,00
40,00

B)

MJESEČNA KARTA (KN)

ZONA «0»
ZONA «I»

60,00
50,00

C)

MJESEČNA KARTA (KN)

ZONA «0»
ZONA «I»

70,00
60,00

D)

MJESEČNA KARTA (KN)

ZONA «0»
ZONA «I»

250,00
160,00

E)

MJESEČNA KARTA (KN)

POLUGODIŠNJA KARTA
(KN)
225,00
180,00
POLUGODIŠNJA KARTA
(KN)
270,00
225,00
POLUGODIŠNJA KARTA
(KN)
315,00
270,00
POLUGODIŠNJA KARTA
(KN)
1.125,00
720,00
POLUGODIŠNJA KARTA
(KN)

GODIŠNJA KARTA (KN)
360,00
288,00
GODIŠNJA KARTA (KN)
432,00
360,00
GODIŠNJA KARTA (KN)
504,00
432,00
GODIŠNJA KARTA (KN)
1.800,00
1.152,00
GODIŠNJA KARTA (KN)

Strana 14
ZONA «0» i
«I» više od 6080 %
ZONA «0»
i «I» više od
30-60%
ZONA «0» i
«I» do 30%
F)

13. travnja 2010.

SLUŽBENI VJESNIK br. 6
20,00

90,00

144,00

30,00

135,00

216,00

40,00

180,00

288,00

MJESEČNA KARTA (KN)

ZONA «0» i «I» 30,00

POLUGODIŠNJA KARTA
(KN)
135,00

,Cijene u tabeli 1. su iskazane za jedno vozilo
korisnika.
Povlaštene parkirne karte iz tabele 1. kupuju se
temeljem pisanog zahtjeva kojem se
prilaže preslik osobne iskaznice kao potvrde
prebivališta vlasnika vozila, preslik prometne
dozvole vozila kao dokaz identifikacije registracije
i vlasništva vozila, potvrda o zaposlenju izdana od
strane pravne ili fizičke osobe za pojedine kategorije
korisnika, te po potrebi i druge potvrde.
Ukoliko, tijekom korištenja povlaštene parkirne
karte dođe do promjena zbog kojih je
istu potrebno mijenjati (promjena registracije,
oštećenje karte), po zahtjevu korisnika izvršit će se
prijepis parkirne karte kod Organizatora parkiranja
uz povrat postojeće karte i uz naknadu od 15 kn.

V
Cijena parkiranja za rezervirana parkirališna
mjesta na 24 sata/dan određuje se za
polugodišnje i godišnje vremenski određeno
parkiranje kako je navedeno u tabeli 2.
Parkiranje putem rezerviranih parkirališnih
mjesta uređuje se ugovorom.
Na pojedinom javnom parkiralištu može biti
maksimalno 5 % rezerviranih parkirališnih
mjesta.
Tabela 2.
Parkiranje
polugodišnje

0. zona
4.500,00 kuna

I. zona
3.600,00 kuna

godišnje

7.200,00 kuna

5.760,00 kuna

VI
Iznimno, javno parkiralište može se zakupiti
dnevno za potrebe pravnih ili fizičkih
osoba kada obavljaju aktivnosti iz svog djelokruga
rada sukladno propisima.

GODIŠNJA KARTA (KN)
216,00

Organizator parkiranja donosi Odluku o zahtjevu
za korištenje parkirališta iz stavka
1.ove točke.
Naknada za korištenje parkirališta iz stavka 1.ove
točke određuje se sukladno
jediničnim cijenama jednog sata parkiranja po
parkirališnom mjestu.
Korištenje parkirališta iz stavka 1.ove točke
organizator parkiranja može odobriti bez
naknade kada je isto od posebnog interesa za
Grad Viroviticu.

VII
Cijena parkirne karte (potvrda o korištenju
terminala) za zaustavljanje i parkiranje teretnih i
drugih vozila na posebno uređenom parkiralištu,
terminalu pri carinjenju vozila i robe, za dnevno
24-satno parkiranje jednokratno iznosi kako je
navedeno u tabeli 3.
Tabela 3
Vozila
S tri i više osovina,
nosivosti preko 1,5 tona
(prikoličari, šleperi)
S dvije osovine, nosivosti
preko 1,5 tona (kamioni)
Osobna vozila, kombi
vozila, vozila nosivosti do
1,5 tona

Cijena terminala
120,00 kuna

100,00 kuna
50,00 kuna

VIII
U cijene parkirnih karata uračunat je porez na
dodanu vrijednost.

IX
Svi korisnici parkirnih karti iz viših zona koriste
to pravo za nižu zonu bez posebne naplate.
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X

Stupanjem na snagu ovog Cjenika, prestaje važiti
Cjenik parkirnih karata na javnim parkiralištima
u Gradu Virovitici (“Službeni vjesnik Grada
Virovitice” br. 16/09).

XI
Ovaj Cjenik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na oglasnoj ploči
Organizatora parkiranja.
Ur.broj: P-1314/10
Poslovni park Virovitica d.o.o.
Direktor
Branimir Bukvić, dipl.ing.

Prethodna suglasnost na prijedlog Cjenika
parkirnih karata data je dana 13. travnja 2010.
godine.
Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing.,v.r.
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