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Na temelju čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” , br. 68/18.) te 

suglasnosti Gradskog vijeća Grada Virovitice , KLASA: 340-01/19-01/58, URBROJ: 2189/01-03-

01/03-19-3  od  24. rujna 2019. godine, direktor trgovačkog društva POSLOVNI PARK 

VIROVITICA d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica,  dana 25. rujna 2019. godine, donosi 

 

IZMJENU I DOPUNU 

OPĆIH UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA 

 

Članak 1. 

U Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ 

br. 1/19. – u daljnjem tekstu Opći uvjeti) članak 16. mijenja se i glasi: 

 

„Od plaćanja naknade za parkiranje oslobađaju se kako slijedi; 

-vozila osoba s invaliditetom koja na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti ako 

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. 

             Na svim javnim parkiralištima koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za 

parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na besplatno korištenje 

javnog parkirališta najduže 2 sata u neprekidnom trajanju tijekom jednog dana, uz uvjet da na vozilu 

imaju istaknuti važeći znak pristupačnosti i valjanu naljepnicu ili pokaz koji izdaje isporučitelj. 

Vrijeme parkiranja  počinje teći od prvog opažaja u danu i teče bez prekida najduže dva sata.  

            Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo iz stavka 2. ovog članka ako je uz važeći znak 

pristupačnosti evidentirana u evidenciji vozila isporučitelja komunalne usluge. Uz zahtjev za upis u 

evidenciju vozila isporučitelja komunalne usluge, osoba s invaliditetom dužna je priložiti važeći znak 

pristupačnosti ili rješenje o znaku pristupačnosti te prometnu dozvolu vozila. 

Pokaz ili naljepnica za osobe s invaliditetom izdaje se na razdoblje od godine dana ili do 

vremena do kojeg vrijedi znak pristupačnosti, a  može se koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana 

bez osiguravanja parkirnog mjesta.“  

 

Članak 2. 

U Općim uvjetima članak 17. mijenja se i glasi: 

 

„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 zonu za koju je izdana ili za zonu nižeg ranga parkiranja i vrijedi do isteka radnog 

vremena javnog parkirališta pod naplatom na dan kada je izdana.“ 
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Članak 3. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01. listopada 2019. godine, a objavit će se u Službenom 

vjesniku Grada Virovitice i na mrežnim stranicama isporučitelja. 

 

 

 

Ur.broj:P-6385/19  

U Virovitici, 25. rujna 2019. godine 

 

 

           POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o. 

                   Direktor 

Matija Mustač, univ.spec.oec.,v.r. 

 

 

 

 


