
U skladu sa čl. 34. Odluke o organizaciji prometa (SLN PGŽ 26/09, 32/09, 38/10 , 10/11,8/13 i 18/13)
Lošinj usluge d.o.o. objavljuje:

J A V N I P O Z I V
za davanje u zakup ukupno 23 uređenih rezerviranih parkirališnih mjesta u M. Lošinju u

Creskoj ulici

1. Na javni poziv za davanje u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta mogu se javiti sve fizičke ili
pravne osobe vlasnici nekretnina i vozila (vozilo registrirano na njihovo ime), koje imaju
prijavljeno prebivalište u ulici ili zoni na koju se odnosi javni poziv i koje nemaju prijašnjih
dugovanja prema organizatoru parkiranja.
Za parkirna mjesta mogu se natjecati osobe sa stalnim prebivalištem ili sjedištem u Creskoj ulici
pod kućnim brojem: 1,3,5,6,7,8,9,10,12,14,16. Osobe iz prethodnog stavka imaju pravo na
rezervaciju više parkirališnih mjesta ukoliko imaju više vozila i ispunjavaju sve navedene uvjete i
to samo ukoliko je nakon što je sa svim natjecateljima sa važećom ponudom sklopljen Ugovor o
zakupu za jedno parkirno mjesto, preostalo još slobodnih mjesta.

2. Zahtjev za rezervirano parkirališno mjesto podnosi se za sva predviđena mjesta u ulici.
3. Zahtjev iz ovog stavka obavezno mora sadržavati ponuđenu cijenu zakupa koja mora biti jednaka

ili viša od početne koja iznosi 1.500,00 kn za uređena parkirališna mjesta.
4. Rezervirana parkirališna mjesta se daju u zakup na rok od godine dana.
5. U slučaju većeg broja zahtjeva, nego što je javnim pozivom predviđeno rezerviranih parkirališnih

mjesta u određenoj zoni, korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta će se odrediti temeljem
kriterija ponuđene cijene.

6. Korisnik rezerviranog parkirnog mjesta koji je ponudio veću cijenu zakupa ima prvenstveno pravo
izbora pojedinog mjesta iz ovog javnog poziva. Nakon što se formira rang lista najpovoljnijih
ponuditelja, temeljem plasmana sklopiti će se Ugovor o zakupu za pojedino mjesto po izboru
podnositelja zahtjeva sa najpovoljnijim ponudama.

7. Ukoliko osoba koja ostvaruje uvjete da se s njom sklopi ugovor o zakupu rezerviranog
parkirališnog mjesta odustane od sklapanja ugovora ili u predviđenom roku ne plati ponuđenu
cijenu, gubi pravo na rezervirano parkirno mjestu i umjesto njega će se pozvati slijedeći najbolje
rangirani podnositelj zahtjeva

8. Uvid u raspored pojedinih parkirališnih mjesta iz ovog poziva vidljiv je na planu parkirališnih
mjesta za navedenu ulicu i koji se može vidjeti u prostorijama Lošinj-usluge d.o.o. ( Garibaldijeva
4) od 08,00-11,00 sati ili na web stranicama Lošinj usluga. Postupak oko sastavljanja rang liste
podnositelja zahtjeva u suradnji sa organizatorom parkiranja provodi tročlano povjerenstvo u
skladu sa Odlukom

9. Uvjeti natječaja i natječajna dokumentacija mogu se podignuti u prostorijama Lošinj usluga ili na
web stranici Lošinj usluga d.o.o. (www. losinj-usluge.hr). Zahtjevi se prilažu na propisanom
obrascu .

Dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu:
- preslika prometne knjižice, preslika osobne iskaznice vlasnika vozila, rješenje o invalidnosti i pravu

na znak pristupačnosti, preslika vlasnika nekretnine ,uredno ispunjen obrazac iz kojeg je vidljiva
ponuđena cijena zakupa

Rok za podnošenje zahtjeva iz ovog poziva ističe zaključno sa 01.07. 2016. u 11:00.
Zahtjevi iz ovog poziva podnose se u zatvorenoj koverti bez imena podnositelja sa natpisom „ Za zakup
rezerviranog parkirališnog mjesta u Creskoj ulici, poštom ili osobno i to na adresu „Lošinj-usluge d.o.o.,
Garibaldijeva 4, 51550 M. Lošinj.

Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

LOŠINJ-USLUGE d.o.o.


