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2. Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima vezano za 

određene djelatnost 

Na temelju  članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 
32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 
14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18.) i članka 12. stavak 6. Odluke o organizaciji i 
načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 
broj 11/15, 15/17, 16/17, 2/18, 14/18, 1/19, 6/19 i 6/20) uz prethodno očitovanje Ministarstva 
unutarnjih poslova Broj: 511-03-03/2-7/10-21 od 21. siječnja 2021., Gradsko vijeće Grada 
Dubrovnika na 36. sjednici, održanoj 26. siječnja 2021.,  donijelo je 

  

  

O D L U K U 

o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima 

 vezano uz određene djelatnosti 

  

  

Članak 1. 

  

Ovom Odlukom uređuje se uvjeti i način stjecanja prava korištenja rezerviranih parkirališnih 
mjesta na području Grada Dubrovnika pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima vezano uz 
određenu vrstu djelatnosti za koju Grad Dubrovnik ocijeni da postoji legitiman cilj odobravanja 
rezerviranih parkirališnih mjesta. 

  

Članak 2. 

  

https://www.dubrovnik.hr/sluzbeni-glasnik?sluzbeni-glasnik=130
https://www.dubrovnik.hr/sluzbeni-glasnik?sluzbeni-glasnik=130


Rezervirana parkirališna mjesta, za svrhu iz članka 1. ove Odluke,  dodjeljuju se javnim 
natječajem na razdoblje od 1 (jednu) godinu. 

  

  

Članak 3. 

  

Lokacije rezerviranih parkirališnih  mjesta utvrditi će se u javnom natječaju.  

  

  

Članak 4. 

  

Javni natječaj za davanje u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta raspisuje Gradonačelnik, na 
prijedlog Upravnog odjela nadležnog za promet. 

  

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati razloge legitimnog cilja dodjele 
rezerviranog/ih parkirališnog/ih mjesta. 

  

Tekst javnog natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, u lokalnom tisku i na 
internetskim stranicama Grada Dubrovnika. 

  

  

Članak 5. 

  

Tekst javnog natječaja sadrži: 

―      podatke o rezerviranom  parkirališnom mjestu koje se daje u zakup (lokaciju, broj 
rezerviranih parkirališnih mjesta); 

―      namjenu (djelatnost) i vrijeme na koje se rezervirano parkirališno mjesto dodjeljuje; 



―      početni iznos zakupnine; 

―      iznos jamčevine i broj računa na koji se ista uplaćuje; 

―      pravo sudjelovanja u natječaju; 

―      dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu sukladno članku 6. i 7. ove Odluke; 

―      rok za podnošenje i način predaje ponude; 

―      naziv i adresu tijela kojem se ponude podnose; 

―      ostale posebne uvjete.  

  

Članak 6. 

  

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati: 

―      osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku koja se natječe, 

―      ponuđeni iznos zakupnine.  

  

  

Članak 7. 

  

Uz pisanu ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti: 

―      izvornik dokaza o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju; 

―      izvornik potvrde o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku ne stariju od 30 
(trideset) dana na dana objave javnog natječaja; 

―      izvornik potvrde Porezne uprave iz koje je razvidno da je sudionik ispunio obveze 
plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje; ne 
stariju od 30 (trideset) dana na dana objave javnog natječaja;  

-       izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar; 



―     izvornik dokaza da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i 
da osoba ovlaštena za zastupanje nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana 
odredbama članka 251. Zakona o javnoj nabavi; 

―    druge dokaze koji su predviđeni javnim natječajem. 

   

  

Članak 8. 

  

Ponude za javni natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva natječaja, na 
adresu Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu. 

  

Ponude moraju biti zaprimljene (u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju), bez 
obzira na način dostave, u roku koji je naveden u tekstu javnog natječaja. 

  

  

Članak 9. 

  

Gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup 
rezerviranih parkirališnih mjesta koje se sastoji od tri člana. 

  

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i nepravovremene ponude. 

   

  

Članak 10. 

  

Povjerenstvo na temelju provedenog natječajnog postupka predlaže Gradonačelniku odluku o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja u skladu sa kriterijima koji su definirani javnim natječajem. 

  



Konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik svojim zaključkom na 
temelju kojeg Upravni odjel nadležan za promet izdaje Rješenje o rezerviranom parkirališnom 
mjestu. 

  

Na temelju izvršnog rješenja iz prethodnog stavka korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta će 
sa organizatorom parkinga, sukladno odredbama Odluke o organizaciji i načinu naplate i 
kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku, sklopiti ugovor o zakupu rezerviranog parkirališnog 
mjesta. 

  

Članak 11. 

  

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, bez davanja posebnog 
obrazloženja. 

  

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon 
otvaranja ponuda. Sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a 
najkasnije u roku od 45 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja. 

  

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo 
na povrat uplaćene jamčevine, a nadležno tijelo može odabrati drugu po redu najpovoljniju 
ponudu ili poništiti natječaj za tu lokaciju i raspisati novi natječaj. 

  

  

Članak 12. 

  

Korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta ne može rezervirano parkirališno mjesto dati u 
podzakup niti je koristiti u suprotnosti s odredbama ugovora. 

  

  

Članak 13. 



  

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Dubrovnika“. 

  

KLASA: 363-01/21-09/01                                                  

URBROJ: 2117/01-09-21-05  

Dubrovnik, 26. siječnja 2021. 

  

Predsjednik Gradskog vijeća:     

mr.sc. Marko Potrebica, v. r. 
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