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Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl.gl. Grada Čakovca 09/09) i 

članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom 05. stručnom kolegiju, održanom 03. 
prosinca 2009., donio  
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
PRAVILNIKA O PREMJEŠTANJU, BLOKIRANJU 

I DEBLOKIRANJU VOZILA  
 
I. 

   
 U naslovu „Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila“ od 7. 
veljače 2008. i 4. prosinca 2008.  iza riječi: „vozila“ dodaju se riječi: „na području Grada 
Čakovca“. 

II. 
 

 Članak 2. mijenja se i glasi: 
„Poslove iz članka 1. ovog Pravilnika obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova i 

trgovačko društvo u 100% -om vlasništvu Grada Čakovca, registrirano za tu vrstu 
poslova. Za te je poslove potrebna prethodna Suglasnost Ministarstva unutarnjih 
poslova.“ 

III. 
  
 U članku 3.:  
a) brišu se riječi: „Ovlaštena pravna osoba“, a prvi stavak započinje riječima: 
„Trgovačko društvo iz prethodnog članka ovog Pravilnika“.  
b)   iza riječi: „izdavanje vozila,“ upisuju se riječi: „a pritom“. 
 

IV. 
 

 U članku 4.: 
a) brišu se riječi: „nadležnog“, „Grada Čakovca“ te „(komunalni ili prometni redar)“. 
b) iza riječi: „odjela“ upisuju se riječi: „za komunalno redarstvo“. 

 
V.  

  
 U članku 6. mijenja se 1. i 3. stavak te glase: 

„Po utvrđenom prekršaju i evidentiranju položaja nepropisno parkiranog ili zaustavljenog  
vozila, ovlašteni djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova ili službenik upravnog 
odjela za komunalno redarstvo (komunalni ili prometni redar) izdaje pisani nalog za 
premještanje ili blokiranje vozila.  

Ovlašteni službenik Upravnog odjela za komunalno redarstvo  može umjesto 
premještanja vozila sa zelene površine naložiti blokadu vozila, ako je vozilo parkirano 
na zelenoj površini koja je već uništena, ili ako je na parkiralištu u sustavu naplate 
zatečeno vozilo koje je najmanje dva puta evidentirano u prekršaju opisanom u 
Pravilniku o javnim parkiralištima.“ 
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VI. 
 
 U članku 7. stavku 1. brišu se riječi: „nadležnog“, a riječi: “Grada Čakovca 
(komunalni ili prometni redar)“ zamjenjuju se riječima: „za komunalno redarstvo“. 
 

VII. 
 

U članku 9. : 
a) stavku 2. riječ: „odlaže“ zamjenjuje se riječju: „odgađa“. 
b) u stavku 3. riječ: „uvaži“ zamjenjuje se riječju: „usvoji“. 
 

VIII. 
 

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:  
„Trgovačko društvo iz članka 2 ovog Pravilnika, deblokirati će vozilo nakon 

plaćenih troškova premještanja ili deblokade, odnosno izdate uplatnice za podmirenje 
troškova u zakonskom roku, za državljane Republike Hrvatske. 

 
IX. 

 
 U članku 13. riječi: „ovlaštena pravna osoba dužna je“ zamjenjuju se 
riječima:“Trgovačko društvo iz članka 2. ovog Pravilnika obvezno je“. 
 

X. 
 

 U članku 15.: 
a) riječi:„ovlaštena pravna osoba dužna je“ zamjenjuju se riječima:“Trgovačko društvo iz 
članka 2. ovog Pravilnika obvezno je“; 
b) prije riječi: „prilikom preuzimanja vozila“ dodaje se veznik:“a“, riječi: „ovlaštena pravna 
osoba dužna je“ zamjenjuju se riječima:“obvezno je“, a riječ: „zato“ briše se.  
 

XI. 
 

 U članku 16. stavku 1. briše se riječ: „nadležnog“, a riječi: „tijela Grada Čakovca 
(komunalnog ili prometnog redara“ zamjenjuju se riječima: „Odjela za komunalno 
redarstvo“. 

XII. 
 
 U članku 17.: 
a) riječi: „Ovlaštena pravna osoba utvrđuje“ zamjenjuju se riječima: „Trgovačko društvo 
iz članka 2. ovog Pravilnika utvrđuje“; 
b) ispred riječi: „troškovi premještanja“ dodaje se riječ: „kada“; 
c) riječi: „ovlaštena pravna osoba“ zamjenjuju se riječima: „trgovačko društvo iz članka 
2. ovog Pravilnika“. 

XIII. 
 

 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o premještanju, blokiranju i 
deblokiranju vozila, stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
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XIV. 
 
 Ostale odredbe Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila od 7. 
veljače 2008. i 4. prosinca 2008. ostaju na snazi. 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/280 
URBROJ:2109/2-01-09-02 
Čakovec, 03. prosinac 2009. 
 
 

GRADONAČELNIK 
  Branko Šalamon 

 
 
 
 
 


