
66. Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja električnih 
automobila na području Grada Dubrovnika 

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) i 
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 i 1/19) uz prethodno očitovanje Ministarstva 
unutarnjih poslova Broj: 511-03-03/2-7/39-19 od 24. travnja 2019., Gradsko vijeće Grada 
Dubrovnika na 21. sjednici, održanoj 7. svibnja 2019.,  donijelo je 

  
  
O D L U K U 

o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja 

električnih automobila  
 
 

  
Članak 1. 

  
Ovom odlukom uređuje se način korištenja, uvjeti za stjecanje prava na korištenje, broj, 
lokacije i cijene rezerviranih parkirališnih na području Grada Dubrovnika za zajedničko 
korištenje automobila (u daljnjem tekstu: električni car sharing). 
  
Električni car sharing se u smislu odredbi ove Odluke podrazumijeva mogućnost korištenja 
električnog automobila za veći broj korisnika, gdje korisnici usluge iznajmljuju električni 
automobil za određeni vremenski period te za tu uslugu plaćaju naknadu određenu od strane 
pružatelja usluge. 

  
  
Članak 2. 

  
Rezervirana parkirališna mjesta za električni car sharing utvrđuju se na sljedećim lokacijama: 

―      izvan ulično parkiralište Žičara-donji plato; 
―      izvan ulično parkiralište uz nogometno igralište Lapad na dijelu nasuprot k.br. 3 i k.br. 

5, Ulice Ivana Meštrovića; 
  
  

Članak 3. 
  

Rezervirana parkirališna mjesta dodjeljuju se javnim natječajem na razdoblje od 1 (jednu) 
godinu. 
  

  
Članak 4. 

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

  
  

Članak 7. 
  

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti: 
―      dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju; 
―      potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku ne stariju od 30 

(trideset) dana na dana objave javnog natječaja; 
―      potvrdu 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 

―      dokaz 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; 

―      dokaz da u vlasništvu ima ili da raspolaže (najam, leasing i sl.) sa najmanje 7 
(sedam) automobila na električni pogon 

―      da se korištenje električnih automobila u potpunosti omogućuje putem mobilne 
aplikacije. 

  
  
Članak 8. 

  
Ponude za javni natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj 
za rezervirana parkirališna mjesta za potrebe zajedničkog korištenja automobila  

-ne otvaraj“, na adresu Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, preporučenom 
pošiljkom ili na pisarnici. 
  
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 provednog natječajnog postupka predlaže odluku o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđenog iznosa zakupnine. 
  
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, 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 uplaćenog 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“. 
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Dubrovnik, 7. svibnja 2019. 
  
Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r. 
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