Na temelju čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” , br.
68/18.) te suglasnosti Gradskog vijeća Grada Virovitice , KLASA:340-01/19-01/05,
URBROJ:2189/01-03-01/03-19-3 od 28. siječnja 2019. godine, direktor trgovačkog društva
POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica, dana 29.
siječnja 2019. godine, donosi
OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Općim uvjetima utvrđuje se način obavljanja komunalne djelatnosti usluge
parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Virovitice te međusobna prava i
obveze isporučitelja komunalne usluge i korisnika komunalne usluge.
II.

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNIM PARKIRALIŠTEM
S NAPLATOM

Članak 2.
Isporučitelj komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima je trgovačko
društvo POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o., Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 21, (u
daljnjem tekstu: isporučitelj).
Korisnik usluge parkiranja je vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim
evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.
Korisnik odnosno vlasnik vozila sklapa s isporučiteljem ugovor o korištenju javnim
parkiralištem parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom uz uporabu parkirne karte
odnosno zaprimljene SMS-poruke ili druge odgovarajuće potvrde o plaćenoj parkirnoj karti
putem mobilnog telefona ili interneta.
Sklapanjem ugovora iz st. 3. ovoga članka korisnik odnosno vlasnik vozila prihvaća
odredbe ugovora o korištenju javnim parkiralištem s naplatom propisanih ovim Općim
uvjetima
Ugovorom o parkiranju iz st. 3. ovog članka isključuje se čuvanje te odgovornost
isporučitelja za nestanak, oštećenje ili krađu vozila.
Članak 3.
Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje
i parkiranje vozila. Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u
skladu s propisom o sigurnosti prometa.
Javna parkirališta mogu biti organizirana kao ulična, s neposrednim parkiranjem duž
prometnice i izvanulična kod kojih se parkiranje ostvaruje u sklopu javnog parkirališnog
prostora.
Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa.
Izvan ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika,
a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.
Izvan ulična javna parkirališta s naplatom mogu biti asfaltirana i neasfaltirana (bez
suvremenog kolničkog zastora sa stabilno i čvrsto obrađenom podlogom ).
Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja, a koja imaju asfaltnu ili
betonsku podlogu, treba označiti vodoravnom(horizontalnom) signalizacijom u plavoj boji

ili opločnicima u boji različitoj od boje podloge dok za neasfaltirana (bez suvremenog
kolničkog zastora sa stabilnom i čvrsto obrađenom podlogom) vrijedi vertikalna prometna
signalizacija.
Članak 4.
Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja razvrstavaju se u zone naplate
parkiranja. Posebnom odlukom gradonačelnika utvrdit će se zone, oznake (boje) pojedine
zone, ograničenje vremena parkiranja koja vrijede u pojedinoj zoni i vrijeme naplate
parkiranja.
Vertikalne oznake zona moraju biti istaknute brojčano i bojom.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištem obavlja ovlaštena osoba
isporučitelja.
Ovlaštene osobe isporučitelja odjeveni su u lako uočljive uniforme sa oznakom tvrtke
isporučitelja usluge.
Članak 5.
Parkiranje se naplaćuje za sve kategorije parkinga pod naplatom u vremenu:
- 7-19 sati radnim danom
- 7-14 sati subotom.
Članak 6.
Korisnik parkirališta može naknadu za parkiranje plaćati po svom izboru, u skladu sa
uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima, kupnjom:
- jednosatne ili višesatne parkirne karte (u daljnjem tekstu: satna karta)
- cjelodnevne povlaštene parkirne karte (višesatna parkirna karta za cijelo vrijeme
naplate parkiranja određenog dana)
- povlaštene parkirne karte (mjesečne, polugodišnje i godišnje)
- dnevne parkirne karte.
Parkirna karta može biti izdana u materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku ovisno
o načinu ili mjestu na kojem je kupljena.
Materijalizirana karta izdaje se na papiru ili drugom odgovarajućem mediju.
Nematerijalizirana karta izdaje se kao potvrda u elektroničkom obliku.
Cijene parkirnih karata iz stavka 1. ovog članka određuje isporučitelj uz prethodnu
suglasnost gradonačelnika te se objavljuju u Službenom vjesniku Grada Virovitice i na
mrežnim stranicama isporučitelja.
Isporučitelj je dužan organizirati prodaju parkirnih karti na dostupan način ( na
automatima, mobilnim telefonom, internet prodajom odnosno na ovlaštenim prodajnim
mjestima ili na blagajni isporučitelja usluge).
Članak 7.
Za korištenje javnim parkiralištima s naplatom služi satna karta. Satna karta vrijedi za
parkirališnu zonu za koju je kupljena ili zonu nižeg ranga parkiranja i za razdoblje za koje je
izdana.
Izgled, sadržaj i vrijeme važenja satne karte za korištenje javnim parkiralištem s naplatom
određuje isporučitelj.
Za korištenje javnim parkiralištem korisnik može kupiti i cjelodnevnu povlaštenu
parkirnu kartu koja vrijedi u zoni za koju je kupljena ili za zonu nižeg ranga parkiranja do
isteka naplate parkiranja toga dana.

Članak 8.
Naplata satne karte i cjelodnevne povlaštene parkirne karte na javnom parkiralištu obavlja
se:
- automatski
- putem GSM operatera ili interneta
- poluautomatski
- ručna naplata.
Automatska naplata razumijeva istovremeno kupnju i preuzimanje parkirne karte (satne,
cjelodnevne parkirne karte) neposredno na parkiralištu putem parkirnog automata pri čemu se
kupnja parkirne karte obavlja gotovinom i to isključivo kovanicama. Korisnik količinom
ubačenih kovanica u parkirni automat sam određuje dužinu plaćenog parkiranja.
Naplata parkirne karte korištenjem usluge GSM operatera pri čemu se pod time
podrazumijeva plaćanje satne karte ili cjelodnevne povlaštene parkirne karte upućivanjem
SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom
obavještava da je plaćanje karte prihvaćeno ili plaćanje parkirne karte korištenjem
odgovarajućih internet i mobilnih aplikacija koje korisnika povratno obavještavaju da je
plaćanje parkirne karte prihvaćeno.
Naplata parkirne karte putem interneta ili mobilnog telefona obavlja se elektronički te se za
plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu isporučitelja
izdaje nematerijalizirana parkirna karta . Korisnik sam određuje dužinu plaćenog parkiranja
bilo slanjem više SMS poruka bilo odabirom dužine plaćenog parkiranja u odabranoj intrnet
ili mobilnoj aplikaciji.
Plaćanje usluge parkiranja može se ostvariti i kreditnim te debitnim karticama.
Izuzetno, a prema potrebi pojedinog parkirališta, naplata se može obavljati
poluautomatski ili ručno. Poluautomatska naplata podrazumijeva preuzimanje satne karte
putem parkirnog automata, a plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.
Ručna naplata podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje parkirne karte
neposredno na parkiralištu od ovlaštene osobe isporučitelja.
Članak 9.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji se koristi javnim parkiralištem uporabom
satne karte u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja ukoliko je takvo određeno i
cjelodnevne povlaštene parkirne karte, obvezan je u roku od 5 minuta od parkiranja vozila
odnosno dolaska na parkirališno mjesto istaknuti valjanu satnu kartu ili cjelodnevnu
povlaštenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila na način da
ovlaštena osoba isporučitelja može provjeriti njezinu valjanost odnosno obvezan je poslati i
zaprimiti SMS potvrdu ili drugu odgovarajuću potvrdu za plaćeno parkiranje ukoliko
plaćanje obavlja mobitelom ili putem interneta.
Valjana satna karta ili cjelodnevna povlaštena parkirna karta je ona parkirna karta iz koje
je vidljivo da je plaćena:
- za razdoblje u kojem se koristi javnim parkiralištem s naplatom
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javnim parkiralištem s naplatom,
- u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.
Izgled, sadržaj i vrijeme važenja parkirne karte iz stavka 1. ovog članka utvrđuje
isporučitelj.
Za korisnika javnog parkirališta koji ne postupi sukladno odredbama stavka 1. i 2. ovog
članka ili čija satna karta nije valjana, smatrat će se da je korištenje javnog parkirališta
ugovorio s isporučiteljem uz plaćanje dnevne parkirne karte.

Članak 10.
Povlaštena parkirna karta može se izdati za parkiranje vozila korisnika propisanih
člankom 11. ovih Općih uvjeta, a može se izdati kao mjesečna, polugodišnja ili godišnja
parkirna karta te se može izdati u obliku pokaza ili naljepnice ili u nematerijaliziranom obliku.
Povlaštena parkirna karta vrijedi za razdoblje za koje je izdana, a može se koristiti u
zoni naplate parkiranja za koju je izdana ili za zonu nižeg ranga osim povlaštene parkirne
karte prema prebivalištu stanara koja se koristi samo u ulici/trgu za koji je izdana neovisno o
zoni naplate parkiranja.
Povlaštenom parkirnom kartom korisnik se može služiti isključivo za vozilo za koje je
ta karta izdana bez osiguravanja parkirnog mjesta.
Korisniku javnog parkirališta kojemu povlaštena parkirna karta nije valjana, ovlaštena
osoba isporučitelja izdat će dnevnu parkirnu kartu.
Korisnik javnog parkirališta obvezan je povlaštenu parkirnu kartu koja je izdana u
obliku pokaza ili naljepnice istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla.
Članak 11.
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba – stanar koja:
- ima prebivalište ili boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što
dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske o adresi stanovanja (ne starijom od 3 mjeseca od dana podnošenja
zahtjeva za kupovinom povlaštene karte) i ugovor o najmu ovjeren kod javnog
bilježnika
- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom
Fizička osoba- stanar ima pravo na:
- kupnju povlaštene parkirne karte za odgovarajuću zonu naplate parkiranja ili
- kupnju povlaštene parkirne karte za ulicu/trg prema svom prebivalištu odnosno
boravištu neovisno o zoni naplate parkiranja.
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba – zaposlenik kojemu:
- je sjedište rada u odgovarajućoj zoni naplate parkiranja što dokazuje uvjerenjem
poslodavca
- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom
Ako korisnik vozila ispunjava uvjet iz stavka 2.al.1. ovog članka, a ne ispunjava uvjet iz al.2.
može mu se, iznimno, odobriti pravo na kupnju povlaštene parkirne karte za zaposlenike ako
koristi vozilo bračnog ili izvanbračnog druga ili roditelja i ako sa vlasnikom vozila živi
zajedničkom kućanstvu, što dokazuje osobnom iskaznicom i valjanom prometnom dozvolom
i izjavom vlasnika vozila..
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba –obrtnik koja:
- se koristi poslovnim prostorom na području na kojemu se obavlja naplata parkiranja ,
što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu
poslovnog prostora
- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima osoba s invaliditetom koja:
- ima status osobe s invaliditetom što dokazuje rješenjem nadležnog ministarstva
- ima prebivalište na području grada Virovitice što dokazuju osobnom iskaznicom
- ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba koja:
- ima sjedište ili ispostavu odnosno koristi se poslovnim prostorom na području na
kojemu se obavlja naplata parkiranja , što dokazuje izvatkom iz odgovarajućeg
registra ili ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu
poslovnog prostora

-

ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom
dozvolom.

Članak 12.
Pravo na povlaštenu pakirnu kartu ostvaruje i fizička osoba koja se koristi vozilom na
temelju ugovora o lizingu koja:
- ima prebivalište ili boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što
dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske o adresi stanovanja (ne starijom od 3 mjeseca od dana podnošenja
zahtjeva za kupovinom povlaštene karte) i ugovorom o najmu ovjerenom kod javnog
bilježnika
- ima pravo korištenja vozilom na svoje ime , što dokazuje ugovorom o lizingu i
valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima i pravna osoba koja se koristi vozilom na temelju
ugovora o lizingu koja:
- ima sjedište ili ispostavu odnosno koristi se poslovnim prostorom na području na
kojemu se obavlja naplata parkiranja , što dokazuje izvatkom iz odgovarajućeg
registra ili ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu
poslovnog prostora
- ima pravo korištenja vozilom na svoje ime, što dokazuje ugovorom o lizingu i
valjanom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu kartu ima i fizička osoba kojoj je poslodavac dao službeno vozilo na
uporabu tijekom 24 sata, pod uvjetom da poslodavac dostavi isporučitelju izjavu da nema u
vlasništvu odnosno na korištenju poslovni prostor u zoni naplate parkiranja.
Članak 13.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom ostvaruje parvo korištenja javnim
parkiralištem po povlaštenim uvjetima samo ako ima valjanu povlaštenu kartu.
Valjana povlaštena karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da vrijedi:
- za vozilo za koje je izdana odnosno za registracijsku oznaku parkiranog vozila
- za razdoblje u kojem se koristi javnim parkiralištem s naplatom
- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javnim parkiralištem.
Povlaštena parkirna karta vrijedi dok fizička osoba odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz
članka 11. i 12. ovih Općih uvjeta. Osobe iz članka 11. su prilikom svake kupnje dužne
dokazati postojanje uvjeta za kupnju povlaštene parkirne karte.
Ako korisnik povlaštene parkirne karte tijekom njezina važenja promijeni vozilo za
koji je izdana, isporučitelj će na zahtjev korisnika odnosno vlasnika vozila zamijeniti parkirnu
kartu. Troškove zamjene parkirne karte snosi korisnik odnosno vlasnik vozila.
Članak 14.
Na javnom parkiralištu s naplatom kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se
dati na korištenje rezervirano parkirališno mjesto.
Lokacje i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike određuje isporučitelj.
Na pojedinom javnom parkiralištu s naplatom može biti maksimalno 5% rezerviranih
parkirališnih mjesta.
Rezervirana parkirališna mjesta daju se na korištenje putem polugodišnjeg ili
godišnjeg zakupa parkirališnog mjesta.
Iznimno, javno parkiralište može se zakupiti dnevno za potrebe pravnih ili fizičkih
osoba kada obavljaju aktivnosti iz svog djelokruga rada sukladno propisima.

Korištenje parkirališta putem dnevnog zakupa isporučitelj može odobriti bez naknade
kada je isto od posebnog interesa za Grad Viroviticu.
Članak 15.
Ugovor o polugodišnjem ili godišnjem zakupu parkirališnog mjesta sklapaju
isporučitelj i korisnik usluge rezerviranog parkirališnog mjesta.
Isporučitelj označava rezervirano parkirališno mjesto odgovarajućom prometnom
signalizacijom.
Za čuvanje rezerviranom parkirališnog mjesta, prometne signalizacije i eventualne
elemente blokada ako su postavljeni, odgovoran je korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta
Odluku o odobravanju dnevnog zakupa donosi isporučitelj na temelju pisanog zahtjeva
korisnika rezerviranog parkirališnog mjesta.

-

-

-

Članak 16.
Od plaćanja naknade za parkiranje oslobađaju se kako slijedi;
vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku
pristupačnosti (»Narodne novine« broj 78/ 2008. i 87/2014) kada parkiraju
na mjesta označena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom,
službena vozila policije, hitne pomoći, Hrvatske vojske i vatrogasna vozila
, carine u obavljaju svojih djelatnosti uz uvjet da imaju istaknuta obilježja
da predstavljaju službena vozila
službena vozila isporučitelja.

Članak 17.
Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila sklopio s isporučiteljem ugovor o
parkiranju uz korištenje dnevne parkirne karte ukoliko je zaustavio vozilo i parkirao na
označenom javnom parkiralištu pod naplatom , unutar označenih linija parkirnog mjesta, a da
pri tome nije koristio satnu kartu ili povlaštenu parkirnu kartu u skladu s odredbama ovih
Općih uvjeta.
Dnevna parkirna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za javno parkiralište s
naplatom za koje je izdana i vrijedi do isteka radnog vremena javnog parkirališta pod
naplatom na dan kada je izdana.
Članak 18.
Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte putem žiro
računa isporučitelja ili naplatom dnevne karte na blagajni isporučitelja.
Naplata dnevne karte putem naloga podrazumijeva preuzimanje dnevne karte neposredno na
javnom parkiralištu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i njezino plaćanje uplatom na
žiro-račun odnosno na blagajni isporučitelja.
Članak 19.
Ovlaštene osobe isporučitelja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja
omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake
vozila te ispisivanje dnevne karte i naloga, a sve u skladu s općim uvjetima ugovora o
korištenju javnim parkiralištima s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.
Dnevnu kartu i nalog izdaje ovlaštena osoba isporučitelja za nadzor nad parkiranjem
vozila, koji pričvršćuje dnevnu kartu i nalog ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili na
drugi odgovarajući način.
Dostavljanje dnevne karte i naloga na način utvrđen u st.2. ovoga članka smatra se
urednom dostavom, a svako njihovo kasnije oštećenje ili uništenje nema utjecaja na valjanost

dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.
Članak 20.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji se koristi javnim parkiralištem prema
ugovoru o parkiranju uz uporabu dnevne karte dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam
dana od dana njezina izdavanja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka , ako korisnik parkiranja za kojeg je
utvrđena obveza plaćanja dnevne karte plati dnevnu parkirnu kartu na blagajni organizatora
parkiranja u roku od 3 dana od dana u kojem je ta karta izdana, iznos naknade za dnevnu
parkirnu kartu umanjit će se za 50% .
Članak 21.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi u skladu s odredbom čl. 20.
ovih Općih uvjeta, dužan je, osim svote iz naloga, u daljnjem roku od osam dana platiti i
druge troškove kao što se trošakovi opomene prema nalogu i sl . i to u visini stvarnog troška.
Visinu troška iz st. 1. ovoga članka utvrđuje isporučitelj.
Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi u skladu sa st. 1. ovoga članka,
isporučitelj će protiv njega pokrenuti ovršni postupak.
Članak 22.
Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja dnevne
parkirne karte smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama
Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila.
U slučaju prisilne naplate dnevne parkirne karte po izdanom nalogu , vlasnik vozila
kojim je izvršena povreda ovih Općih uvjeta dužan je platiti dnevnu parkirnu kartu po nalogu
bez obzira da li je ili nije osobno bio korisnik javnog parkirališnog prostora.
Članak 23.
Plaćanje naknade za parkiranje teretnih i drugih vozila na posebno uređenom prostoruprkiralištu u Gradu Virovitici namijenjenom isključivo za carinjenje robe i vozila (dalje u
tekstu: terminal) provodi se na način da korisnik parkirališta kupuje i preuzima kartu(potvrdu)
o ulasku na terminal neposredno na parkiralištu od ovlaštene osobe isporučitelja. Naknada za
parkiranje terminala plaća se jednokratno, jednom dnevno po vozilu, u vremenskom intervalu
od 0-24 sata za tekući dan, u kojem se može koristiti terminal u više navrata.
Zaustavljanje i parkiranje vozila na terminalu predstavlja čin kojim korisnik odnosno
vlasnik vozila zaključuje sa organizatorom parkiranja ugovor o korištenju terminala
prihvaćajući odredbe ugovora propisane ovim Općim uvjetima.
Prilikom zaustavljanja i parkiranja vozila na prostoru iz stavka 1. ovog članka prvih
pola sata ne naplaćuje se.
Vrijeme ulaska i izlaska sa prostora terminal kontrolira ovlaštena osoba isporučitelja te
korisniku izdaje potvrdu/računu o korištenju terminala.
Potvrda o korištenju carinskog terminala je isprava kojom korisnik carinskog
terminala odnosno vlasnik vozila dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema ugovoru
o korištenju istog te da se na carinskom terminalu zadržava preko 30 min i u okviru
dopuštenog vremena.
Korisnik carinskog terminala temeljem potvrde iz stavka 5.ovog članka može koristiti
i ostale usluge koje pruža organizator parkiranja u sklopu carinskog terminal.
Cijene parkiranja za korištenje terminal za carinjene robe donosi isporučitelj uz
prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Virovitice.
Ugovorom iz st.2.ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak,

oštećenja ili krađu vozila.
III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01. veljače 2019. godine, a objavit će se u
Službenom vjesniku Grada Virovitice i na mrežnim stranicama isporučitelja.

Ur.broj: P-593/19
U Virovitici, 29. siječnja 2019. godine

POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.
Direktor
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