KLASA: URP-003-05/19-01/0006
URBROJ: 2107/01-21-0357-19-1
OJ: UPRAVA
Crikvenica, 21. svibnja 2019.

Na temelju članka 30. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/2018 i 110/18 –
Odluka USRH ) , te Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti KLASA:363-01/19-01/02,
URBROJ: 2107/01-06/02-19-4, Gradskog vijeća Grada Crikvenice donesenoj na 18. sjednici održanoj 28.
siječnja 2019. god., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Crikvenice sa 21. sjednice održane 15.
svibnja 2019. godine , trgovačko društva EKO – MURVICA d.o.o. iz Crikvenice, OIB 58401982639, kao
organizator premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila donosi

OPĆI UVJETI
isporuke komunalne usluge
nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih
i parkiranih vozila na površinama javne namjene na
području grada Crikvenice

1 . Opće odredbe
Članak 1.
Općim uvjetima se uređuju uvjeti isporuke komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno
zaustavljanih ili parkiranih vozila, priključnih vozila ili radnih strojeva (u daljnjem tekstu: vozila) na
površinama javne namjene na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: usluga), međusobna prava i
obveze EKO-MURVICA d.o.o., kao isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i
plaćanja isporučene usluge.
Članak 2.
(1)Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne
namjene na području Grada Crikvenice obavlja EKO – MURVICA d.o.o., na temelju naredbe za premještanje
vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili prometnog
redara.
(2) Naredba za premještanje vozila iz stavka 1. ovog članka izdaje se u pisanom obliku. Nalog sadrži datum
i vrijeme izdavanja, registarski broj vozila, razlog zbog kojeg se vozilo premješta, te oznaku ovlaštene osobe.
(3) Nalog se može kreirati i evidentirati u elektronskom obliku.

Članak 3.
Korisnik usluge je vlasnik vozila i/ili primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju
pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-acar usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu, a nad čijim su vozilom započete
radnje premještanja ili je ono premješteno sukladno predloženim Općim uvjetima.
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2. Uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge
Članak 4.
Započetim radnjama premještanja odnosno premještanjem nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila
na površinama javne namjene na području Grada Crikvenice, sukladno predloženim Općim uvjetima,
korisnik sklapa sa tvrtkom EKO - MURVICA d.o.o. ugovor o isporuci usluge i pristaje na primjenu Općih
uvjeta.

Članak 5.
Premještanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila smatra se započetim ako je izdana naredba
za premještanje vozila i ako je specijalno vozilo kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje se
nalazi vozilo koje se premješta, te traje sve dok specijalno vozilo ne napusti mjesto s kojeg se vozilo
premješta.
Članak 6.
(1)Trgovačko društvo koje je nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo premjestilo na temelju naredbe
za premještanje vozila izdane od strane policijskog službenika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove
ili prometnog redara, isto će premjestiti na ograđeno parkiralište za čuvanje vozila.
(2)Korisnik usluge dužan je preuzeti vozilo u roku od osam dana od dana kada je vozilo premješteno.
(3)Ako korisnik usluge ne preuzme vozilo u roku iz stavka 2. ovog članka, trgovačko društvo će o izvršenom
premještaju vozila pisanim putem obavijestiti korisnika usluge.

3. Način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge
Članak 7.
(1)Korisnik usluge dužan je platiti troškove započetog premještanja, premještanja i čuvanja nepropisno
zaustavljenog ili parkiranog vozila.
(2)Iznos troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđen je Cjenikom.
(3)U slučaju započetog premještanja vozila, priključnog vozila ili radnog stroja korisnik usluge je dužan platiti
50% od utvrđenog iznosa troška premještanja vozila određenog Cjenikom.
(3)Korisnik usluge koji ne preuzme vozilo u roku od 24 sata od izvršenog premještanja vozila, dužan je platiti
i troškove čuvanja vozila (ležarinu).
Članak 8.
(1)Prilikom preuzimanja premještenog vozila, priključnog vozila ili radnog stroja korisniku se izdaje račun za
predviđene troškove koji je sastavni dio zapisnika koji se sastavlja prilikom preuzimanja premještenog
vozila. (2)Uslugu korisnik može platiti sa odgodom plaćanja od osam dana.
Članak 9.
(1)Cjenik troškova započetog premještanja, premještanja i čuvanja (ležarinu) nepropisno zaustavljenog ili
parkiranog vozila, priključnog vozila ili radnog stroja donosi Uprava EKO - MURVICA d.o.o. uz prethodnu
suglasnost Gradonačelnika Grada Crikvenice.
(2)Cjenik se objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama EKO- MURVICA d.o.o.,
www.ekomurvica.hr.
5. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
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(1)Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta usluge premještanja vozila na javnim površinama prestaju važiti
Pravilnik o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Crikvenice od 16.07.2003.god.
(2)Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Crikvenice“.
(3)Ovi Opći uvjeti će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranicama Organizatora premještanja nepropisno
zaustavljenih ili parkiranih vozila odnosno Isporučitelja usluge.

Direktor:
Lovorko Gržac, v. r.
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