
 
 
 

ZIMSKA SLUŽBA 
 

Grad Varaždin povjerio je društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja čistoće javnih površina u dijelu koji se odnosi na ručno i strojno uklanjanje 
snijega i leda s dijela površina javne namjene (zimska služba) 

Sezona zimske službe u pravilu traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće 
godine.  

Zimska služba je uobičajeni pojam za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom 
razdoblju, koje imaju zadaću osigurati primjereno održavanje dijela površina javne namjene 
(trgovi, nogostupi, pješački prolazi i sl) za kretanje pješaka kao sudionika u prometu, ovisno o 
vremenskim uvjetima, uz prihvatljive troškove. 

Pod neophodnim radovima uklanjanju snijega i leda s dijela uređenih površina javne 
namjene na području Grada Varaždina u zimskim uvjetima podrazumijevaju se: 

• pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta; 

• organiziranje mjesta pripravnosti; 

• čišćenje snijega s dijela uređenih površina javne namjene; 

• zaštitne mjere protiv stvaranja poledice 
 

Sveukupna površina javne namjene koja je obuhvaćena Planom zimske službe iznosi 
115.675,25 m2.    
 

Za sezonu zimske službe 2019/2020 godine Čistoća d.o.o. osigurala je korištenje slijedećih 
strojeva i vozila: 

 

1. EGHOLM VŽ 992 JP – mala ralica s posipačem 

2. MULTIHOG VŽ 771 NK – srednja ralica s posipačem 

3. MULTIHOG VŽ 772 NK – srednja ralica s posipačem 

4. MULTIHOG VŽ 809 OR – srednja ralica s posipačem 

5. TRAKTOR NEW HOLLAND VŽ 792 OD – veća ralica s posipačem 

6. TRAKTOR NEW HOLLAND VŽ 959 JZ – veća ralica s posipačem 

7. IVECO DALY VŽ 397-JV – kombi otvoreni 

8. IVECO DALY VŽ 398-JV – kombi otvoreni 

9. FIAT DOBLO VŽ 509 MG – dostavno vozilo sa prikolicom 

10. FREZA ZA SNIJEG - gusjeničar 

11. FREZA ZA SNIJEG - gusjeničar 

12. MOTORNA RALICA RUČNA SA ČETKOM 

13. RUČNI POSIPAČ SOLI 40 L - veči 

14. RUČNI POSIPAČ SOLI 40 L - veči 

15. RUČNI POSIPAČ SOLI 25 L - manji 

16. FIAT PANDA VŽ 108 MK – osobno vozilo 

 

 



 

Slike sa održanog pregleda strojeva, mehanizacije i vozila, kojem je prisustvovao predstavnik 
Grada Varaždina:   

 

  

  

 

Varaždin, 29.11.2019. 

 

 

  

 
 
 

 


