
SLUŽBENO GLASILO GRADA VIROVITICE
Godina XIV

S A D R Ž A J

SLUŽBENI  VJESNIK

GRADSKO POGLAVARSTVO

1. Odluka o dopuni Odluke o načinu 

obavljanja prijevoza putnika u javnom 

prometu na području Grada Virovitice 2

2. Odluka o premještanju i blokiranju 

vozila 2

3. Odluka o utvrđivanju interesa 

za djelovanje Hrvatske gorske službe 

spašavanja 5

4. Odluka o naknadi štete od olujnog 

nevremena 5

5. Izmjene Plana nabave za 2007. 

godinu 6

6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika 

o unutarnjem redu Upravnog odjela za 

gospodarstvo i razvoj 7

Broj 13Virovitica, 12. listopada 2007.

str.



Strana 2 12. listopada 2007.SLUŽBENI VJESNIK br. 13
Na temelju članka 37. Statuta Grada Virovitice 

(„Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06.), 
Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 
75. sjednici održanoj dana 02. listopada 2007. 
godine, donosi

ODLUKU
o  dopuni Odluke o načinu obavljanja 
prijevoza putnika u javnom prometu 

na području Grada Virovitice
I

U Odluci o načinu obavljanja prijevoza 
putnika u javnom prometu na području Grada 
Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 
br. 14/06. i 8/07.) iza točke IV b dodaju se nove 
točke IV c  i IV d koje glase:

IV c

Učenicima srednjih škola koji imaju 
prebivalište na području grada Virovitice i 
koriste prijevoz na linijama iz točke I ove Odluke  
sukladno redu vožnje tvrtke EURO MARKET 
VTC d.o.o., Grad Virovitica financirat će puni 
iznos cijene vozne karte iz točke II ove Odluke 
osim za učenike kojima se prijevoz financira iz 
sredstava Državnog proračuna.

Učenici koji će koristiti prijevoz iz stavka 
1. ove točke dužni su na početku svake školske 
godine u Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Grada Virovitice dostaviti zahtjev za izdavanje 
pokaza uz koji moraju priložiti

- potvrdu o upisu u srednju školu na 
području Grada Virovitice

- osobnu iskaznicu odnosno po potrebi 
drugi dokaz.

IV d

Tvrtka EURO MARKET VTC d.o.o. dostavit 
će zahtjev za isplatu pune cijene vozne karte 
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti uz 
dokaze koji će biti utvrđeni aneksom ugovora 
o koncesiji za obavljanje prijevoza putnika u 
javnom prometu na području Grada Virovitice.“

II

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Virovitice 
za potpisivanje ugovora iz točke I ove Odluke.

III

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku  Grada Virovitice“

Klasa: 340-01/06-01/10
Ur.broj: 2189/01-05-07-10
Virovitica, 02. listopada 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 18. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine»: broj: 36/95, 
70/97., 128/99., 57/00., 129/00. i 59/01), članka 
59, 60. i 61. Odluke o uređenju prometa na 
području grada Virovitice («Službeni vjesnik 
Grada Virovitice broj 1/97, 8/07) i članka 37. 
Statuta Grada Virovitice («Službeni vjesnik» broj 
1/06), Gradsko poglavarstvo Grada Virovitice na 
75. sjednici održanoj dana 02. listopada 2007.g. 
donijelo je

ODLUKU
o premještanju i blokiranju vozila

Članak 1.

Ovom Odlukom regulira se blokiranje, 
premještanje, čuvanje i isporuka nepropisno 
zaustavljenih, nepropisno parkiranih, 
neregistriranih i napuštenih vozila na području 
grada Virovitice te način naplate, raspolaganja 
i ostali uvjeti u vezi s poslovima premještanja, 
blokiranja i deblokiranja nepropisno 
zaustavljenih, nepropisno parkiranih i napuštenih 
vozila na području grada Virovitice.

Vozilom u smislu prethodnog stavka smatra se 
osim registriranog i ispravnog motornog vozila 
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i priključno vozilo, teretna prikolica, radni stroj, 
karambolirano vozilo i olupina vozila, kao i 
napušteno registrirano ili ne registrirano vozilo.

Članak 2.

Premještanje nepropisno zaustavljenih, 
nepropisno parkiranih, neregistriranih i 
napuštenih vozila obavlja se sukladno ovoj 
Odluci, a pomoću specijalnog vozila za 
premještanje tzv. «pauk» vozila.

Poslove iz prethodnog stavka obavlja pravna 
ili fizička osoba kojoj su ti poslovi ustupljeni 
Odlukom Poglavarstva Grada Virovitice pod 
uvjetima koji će se odrediti ugovorom.

Cijenu premještanja, blokiranja i deblokiranja 
vozila te cijenu čuvanja vozila na posebnom 
odlagalištu utvrđuje Gradsko poglavarstvo 
Grada Virovitice posebnom odlukom.

Ovlaštene pravne ili fizičke osobe koje rade 
na poslovima iz stavka 1. ovog članka moraju 
imati istaknute identifikacijske iskaznice s 
imenom i prezimenom te nazivom pravne osobe 
za koju obavljaju pravne poslove.

Članak 3.

Potrebu premještanja, odnosno blokiranja 
vozila utvrđuju ovlaštene osobe :

1. djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova 
Policijske uprave Virovitičko-podravske 
na javno-prometnim površinama grada 
Virovitice  temeljem odredbi Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama,

2. komunalni redar:
- na javnim  površinama temeljem odredbi 

Odluke o komunalnom redu, 
- na parkiralištima temeljem Odluke o 

organizaciji i naplati parkiranja u gradu 
Virovitici.

Članak 4.

Po utvrđenoj potrebi za premještanjem, 
odnosno blokiranjem vozila prema pozivu, 
ovlašteni djelatnik pravne osobe odnosno 
ovlaštena fizička osoba koja obavlja poslove 
premještanja i blokiranja vozila otvara radni 
nalog za premještanje odnosno blokiranje 

vozila.
Nalog sadrži: datum i vrijeme, mjesto na 

kojem se vozilo nalazi, registarsku oznaku 
(ako ju vozilo ima), tip i boju vozila koje se 
premješta odnosno blokira, propis na osnovu 
kojeg se vozilo premješta odnosno blokira, te 
potpis ovlaštene osobe po čijem nalogu se vrši 
premještanje.

Ovlašteni djelatnik iz prethodnog članka mora 
biti nazočan postupku premještanja odnosno 
blokiranja vozila

Članak 5.

Prije početka postupka premještanja ili 
blokiranja, vozilo se mora fotografirati na način 
da se na fotografiji mogu uočiti registarska 
oznaka ili tip vozila koja nemaju registarsku 
oznaku te mjesto na kojem se nalazi vozilo koje 
se premješta.

Fotografiranje vozila iz prethodnog stavka 
obavlja  osoba iz članka 2. stavak 2.

 Pravna osoba dužna je dostaviti duplikate 
fotografija iz članka 3. 

Članak 6.

Prije početka postupka premještanja vozila 
osoba iz članka 2. stavak 2. dužna je u radnom 
nalogu posebno evidentirati eventualna oštećenja 
na vozilu koje se premješta te ista fotografirati.

Članak 7.

Nakon blokiranja vozila, djelatnik ovlaštene 
pravne osobe koji je obavio blokiranje, obvezan 
je na prednje vjetrobransko staklo vozila koje 
je blokirao, staviti naljepnicu s obavijesti da 
je vozilo blokirano s uputom vozaču što mora 
učiniti.

Tekst obavijesti je na hrvatskom, engleskom, 
njemačkom i talijanskom jeziku.

Članak 8.

Ukoliko je u vrijeme pojave vlasnika odnosno 
korisnika vozila premještanje započeto u smislu 
čl. 6. ove Odluke, vlasnik odnosno korisnik 
vozila, dužan je  platiti započeto premještanje.

Postupak premještanja vozila smatra se 
započetim kad su obavljene radnje iz članka 6. 
st.1. ove Odluke.
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Članak 15.

Za vozila bez registarskih oznaka odnosno 
za radne strojeve kojima se ne može utvrditi 
vlasnik odnosno korisnik, a koja su premještena 
ili blokirana, ovlaštena fizička odnosno 
pravna osoba  na svojoj oglasnoj ploči te na 
oglasnoj ploči Grada Virovitice objavljuje da 
je premješteno vozilo smješteno na predviđeni 
depo, odnosno da je vozilo blokirano te uvjete 
pod kojima se može preuzeti.

Članak 16.

Za blokirana, odnosno premještena vozila 
koja nisu preuzeta u roku deset dana ovlaštena 
fizička odnosno pravna osoba iz članka 2. stavka 
2. ove Odluke utvrđuje vrijednost vozila po 
ovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja odnosno 
blokiranja, čuvanja, oglašavanja i procjene 
postanu veći od vrijednosti vozila, a vlasnik se 
ne javi, fizička odnosno pravna osoba ovlaštena 
je raspolagati vozilom.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Virovitice“.

Klasa: 340-09/07-01/09
Ur.broj: 2189/01-05-07-1
Virovitica, 02. listopada 2007.

GRADSKO POGLAVRSTVO GRADA 
VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Članak 9.

Prije preuzimanja  vozila vlasnik ili 
opunomoćeni korisnik dužan je platiti troškove 
premještanja i čuvanja vozila, blokiranja i 
deblokiranja.

Nakon uplate troškova iz prethodnog stavka, 
vlasnik ili opunomoćeni korisnik može preuzeti 
premješteno vozilo, odnosno vozilo će biti 
deblokirano.

Članak 10.

Ukoliko vlasnik odnosno opunomoćeni 
korisnik blokiranog vozila ukupne mase manje 
od 3,5 tona u roku od 24 sati od vremena 
blokiranja ne zatraži deblokiranje vozila, isto će 
se premjestiti sukladno odredbama ove odluke.

Članak 11.

Štete na vozilu nastale za vrijeme premještanja 
vozila, čuvanja na predviđenom depou, odnosno 
prilikom blokiranja i deblokiranja vozila, snosi 
ovlaštena fizička odnosno pravna osoba koja 
obavlja poslove dodijeljene odlukom Gradskog 
poglavarstva.

Članak 12.

Ako vlasnik ili opunomoćeni korisnik 
smatra da je premještanje ili blokiranje vozila 
provedeno bez zakonske osnove, može podnijeti 
prigovor u roku 8 dana nadležnom tijelu Gradske 
ili Policijske uprave.

Ukoliko se  postupku rješavanja prigovora 
utvrdi da je prigovor stranke osnovan, izvršit 
će se povrat troškova nastalih premještanjem ili 
blokiranjem vozila.

Članak 13.

Ovlaštena pravna odnosno fizička osoba 
je dužna premješteno vozilo čuvati na za to 
predviđenom depou do vraćanja vlasniku.

Članak 14.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik  ne 
preuzme vozilo u vremenu od 24 sata, računajući 
od vremena dopreme vozila na depo, snosit će 
troškove čuvanja vozila za svaki započeti dan u 
skladu s Odlukom o troškovima premještanja i 
blokiranja vozila na području Grada Virovitice.
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VI

Za provedbu ove odluke zadužuje se Služba 
za financije.

VII

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“

Klasa: 947-01/07-01/25
Ur.broj: 2189/01-05-07-1
Virovitica, 02. listopada 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
VIROVITICE

Predsjednik
Zvonko Kožnjak, v.r.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj: 90/92, 94,93, 117/93 i 128/99) i 
članka 37. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ broj: 1/06), Gradsko 
poglavarstvo na 75. sjednici održanoj dana 02. 
listopada 2007.g. donijelo je

Odluka
o naknadi štete od 
olujnog nevremena

I

Ovom Odlukom odobrava se naknada štete 
na motornim vozilima, objektima i grobnim 
mjestima uzrokovana padom grane ili stabla u 
vlasništvu Grada Virovitice za vrijeme olujnog 
nevremena dana 24. srpnja 2007.g.

II

Ovlaštenici za podnošenje zahtjeva su 
vlasnici motornih vozila, objekata i grobnih 
mjesta koji su pretrpili štetu uzrokovanu olujnim 
nevremenom.

Uz zahtjev je potrebno priložiti Službenu 
zabilješku o očevidu MUP-a o nastaloj šteti i 

Na temelju članka 4. st. 2. Zakona o Hrvatskoj 
gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06.) te 
članka 37. Statuta Grada Virovitice („Službeni 
vjesnik Grada Virovitice“ br. 1/06.), Gradsko 
poglavarstvo Grada Virovitice na 75. sjednici 
održanoj dana 02. listopada 2007. godine, 
donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju interesa za djelovanje 
Hrvatske gorske službe spašavanja

I

Slijedom geografskih karakteristika južnog 
dijela grada Virovitice koji pripada brdskom 
krajoliku bogatog šumama, utvrđuje se interes za 
djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja.

II

Sa Stanicom Hrvatske gorske službe 
spašavanja iz Požege, kao nadležne za prostor 
Virovitičko-podravske županije, sklopit će se 
Sporazum o utvrđivanju zajedničkog interesa za 
djelovanje HGSS-a.

Za potpisivanje Sporazuma iz prethodnog 
stavka ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Virovitice.

III

Sporazumom iz prethodnog članka regulirat 
će se također način i uvjeti financiranja HGSS-a 
za područje grada Virovitice.

IV

Grad Virovitica će za potrebe rada HGSS-a 
na području grada Virovitice osigurati 12.000,00 
kuna (slovima: dvanaest tisuća kuna) godišnje 
koje će uplaćivati po 3.000,00 kvartalno na 
žiro-račun HGSS stanica Požega počev od 
01.01.2008. godine.

V

Sredstva za rad HGSS-a iz prethodnog članka 
osiguravat će se u proračunu Grada Virovitice 
u iznosu od 12.000,00 za svaku tekuću godinu 
za vrijeme važenja Sporazuma iz članka II ove 
Odluke.
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Na temelju članka 14. Zakona o javnoj 

nabavi (Narodne novine, br. 117/01) i članka 37. 
Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada 
Virovitice, br. 1/06) Gradsko poglavarstvo Grada 
Virovitice na 76.  sjednici održanoj 05.listopada 
2007. godine donosi

IZMJENE
PLANA NABAVE ZA 2007. GODINU

 I.

U Planu nabave za 2007. godinu (Službeni 
vjesnik Grada Virovitice, br. 1/07.,4/07., 5/07, 
8/07,11/07 i 12/07), u točki III podtočka A, redni 
broj 7. mijenja  se i glasi:

7. Računalni operativni sustav Windows 
Small Business server 2003 premium

21.000,00

II.

U točki III podtočka C, redni broj 8 mijenja 
se i glasi:

8. Nabava video nadzora za potrebe 
dječjeg vrtića “Cvrčak”

24.000,00

III

Ove Izmjene Plana objavit će se u Službenom 
vjesniku Grada Virovitice.

KLASA: 400-01/07-01/01
URBROJ:  2189/01-05-07-10
Virovitica,05. listopada 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
VIROVITICE

PREDSJEDNIK
Zvonko Kožnjak, v.r.

procjenu stručne osobe o visini štete ukoliko se 
radi o šteti na motornom vozilu.

III

Za prikupljanje i obradu zahtjeva osniva se 
Povjerenstvo u sastavu:

1. Branimir Bukvić, predsjednik
2. Dinko Rujer, član
3. Anja Grbić, član

Zadatak povjerenstva je utvrđivanje prava  
oštećenika na naknadu štete s obzirom na 
dostavljene dokaze i utvrđivanje iznosa štete na 
objektima i grobnim mjestima.

IV

Odluku o isplati naknade za štetu donijet 
će Gradsko poglavarstvo na temelju zapisnika 
povjerenstva sa utvrđenim iznosom štete 
odnosno utvrđenoj naknadi.

V

Sredstva naknade štete osigurati će se u 
proračunu Grada Virovitice za 2007.g.

VI

Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 402-10/07-01/21
UR BROJ: 2189/01-05-07-1
Virovitica, 02. listopada 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA 
VIROVITICE

PREDSJEDNIK:
Zvonko Kožnjak, v.r.
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Na temelju članka 37. i 70. Statuta grada 

Virovitice (Službeni vjesnik grada Virovitice, 

br.1/06, 12/07) Gradsko poglavarstvo Grada 

Virovitice na 77. sjednici održanoj 12. listopada  

2007. g. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O 

UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG 

ODJELA ZA GOSPODARSTVO I 

RAZVOJ

Članak 1.

U članku 12. Pravilnika o unutarnjem redu 

Upravnog odjela za gospodarstvo i razvoj ( 

Službeni vjesnik Grada Virovitice, br.11/05) broj 

izvršitelja u Red. broju 2. mijenja se i glasi:

„Broj izvršitelja: 2“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave 

u «Službenom vjesniku Grada Virovitice“.

KLASA: 023-01/07-01/11

URBROJ: 2189/01-05-07-1

Virovitica,  12. listopada 2007.

GRAD VIROVITICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK

Zvonko Kožnjak, v.r.
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Službeni vjesnik Grada Virovitice, izdaje Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6
Odgovorni urednik: Mirjana Terlecky, dipl. iur.

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


