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STANARI STARE JEZGRE CAVTATA Vlasnici s prebivalištem u S.J. Cavtata 
(Kategorija 1) 
 
 
Fizičke osobe koje imaju adresu ili prebivalište u staroj jezgri, uz predočenje osobne 
iskaznice ili potvrde o prebivalištu i preslike prometne i vozačke dozvole ostvaruju 
pravo na korištenje parkinga po slijedećim cijenama: 
 
- mjesečno  100,00 kn 
- polugodišnje 500,00 kn 
- godišnje  1.000,00 kn 
 
Napomena: Stanari s prebivalištem u staroj jezgri Cavtata mogu zakupiti koristiti najviše 3 
parkirna mjesta po jednoj nekretnini ili adresi prebivanja, bez obzira na broj vozila koja 
posjeduju. Ovo znači da ako stanari posjeduju 4 vozila na istoj adresi ne mogu biti istodobno 
boraviti na parkingu. Sve registarske oznake četiri vozila će biti unešene u sustav, ali ako su 
već tri automobila na parkingu, četvrtom vozilu rampa se neće podignuti jer kamera će 
registrirati da su već tri vozila na parkingu. 

 
 
STANARI – vlasnici privatnih parkirnih mjesta do kojih dolaze preko parkinga 
(Kategorija 2) 
 
 
Stanari koji imaju svoja privatna parkirna mjesta imaju slobodan prolaz preko 
površina kojima upravlja Čistoća i zelenilo Konavle ali zabranjeno parkiranje na 
površinama Čistoće. Za posjetitelje koje dolaze u goste stanarima, stanari će morati 
prijaviti registracijsku.oznaku vozila posjetitelja prije nego dođu na rampu kao i za 
turiste na broj 020 478 479 .Pogrešno parkiranje je parkiranje na površinama kojima 
upravlja Čistoća i zelenilo Konavle te će se kažnjavati kaznom u visini turističke 
dnevne karte.  
 
 
VLASNICI NEKRETNINA - koji nemaju prebivalište u staroj jezgri  
(Kategorija 3) 
 
 
Sve Fizičke osobe koje nemaju prebivalište u staroj jezgri, a vlasnici su nekretnina u 
staroj jezgri moraju dostaviti vlasnički list, preslike prometne dozvole i vozačke 
dozvole kako bi mogli dobiti mogućnost korištenja parkinga po slijedećim cijenama: 
 
 

LJETNI REŽIM (01.05. – 01.11.) ZIMSKI REŽIM (01.11. – 01.05.) 
 

Tjedno  100 kn 
Polumjesečno 200 kn 
Mjesečno  300 kn 

Polugodišnje  1.500 kn 
Godišnje  2.800 kn 

 
Tjedno  50 kn 
Polumjesečno 100 kn 
Mjesečno  250 kn 

Polugodišnje  1.300 kn 
Godišnje  2.800 kn 
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Sve Pravne osobe koje nemaju prebivalište u staroj jezgri, a vlasnici su nekretnina u 
staroj jezgri moraju dostaviti vlasnički list, preslike prometne dozvole i vozačke 
dozvole kako bi mogli dobiti mogućnost ulaska na parking po istim cijenama kao 
Fizičke osobe. 
 
Napomena: Vlasnici nekretnina bez prebivališta u staroj jezgri Cavtata mogu zakupiti koristiti 
najviše 2 parkirna mjesta po jednoj nekretnini, bez obzira na broj vozila koje prijave. Ovo 
znači da ako vlasnici nekretnina prijave 3 vozila na istoj nekretnini, to znači da ne mogu biti 
istodobno boraviti na parkingu, ali se mogu izmjenjivati. Sve registarske oznake triju vozila će 
biti unešene u sustav, ali ako su već dva vozila na parkingu, trećem vozilu rampa se neće 
podignuti jer kamera će registrirati da su već dva vozila na parkingu. 

 
 
VLASNICI PARCELA U STAROJ JEZGRI CAVTATA 
(Kategorija 4) 
 
 
Svi vlasnici parcela u staroj jezgri Cavtat što uključuje i poluotok Rat (samo parcele 
nemaju kolni pristup) trebaju dostaviti preslik prometne i vozačke dozvole sa 
vlasničkim listom parcele, ovdje su uključene pravne i fizičke sa slijedećim cijenikom: 
 
Tjedno  200 kn 
Polumjesečno 300 kn  
Mjesečno  400 kn 
Polugodišnje  2.200 kn 
Godišnje  4.000 kn 
 
Napomena: Vlasnici parcela mogu zadužiti samo jedno parkino mjesto po parceli, neovisno o 
njezinoj kvadraturi. 

 
 
TVRTKE I OBRTI KOJI IMAJU SREDIŠTE U STAROJ JEZGRI ILI IMAJU 
CJELOGODIŠNJE OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU STARE 
JEZGRE CAVTATA. 
(Kategorija 5) 
 
 
Pravne osobe (tvrtke i obrti) koje obavljaju cjelogodišnju djelatnost u staroj jezgri ili 
imaju sjedište u staroj jezgri moraju dostaviti upis u sudski registar i prometnu 
dozvolu vozila, kako bi im se omogućilo korištenje parkinga po slijedećim cijenama: 
 

LJETNI REŽIM (01.05. – 01.11.) ZIMSKI REŽIM (01.11. – 01.05.) 
 

Tjedno  100 kn 
Polumjesečno 200 kn 
Mjesečno  300 kn 

Polugodišnje  1.500 kn 
Godišnje  2.800 kn 

 
Tjedno  50 kn 
Polumjesečno 100 kn 
Mjesečno  250 kn 

Polugodišnje  1.300 kn 
Godišnje  2.800 kn 
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Napomena: Tvrtke i obrti koji imaju središte u staroj jezgri Cavtata mogu koristiti najviše 2 
parkirna mjesta po jednoj nekretnini, bez obzira na broj vozila koje prijave. Ovo znači da ako 
tvrtka ili obrt prijavi 3 vozila onda ne mogu biti istodobno boraviti na parkingu, ali se mogu 
izmjenjivati. Sve registarske oznake triju vozila će biti unešene u sustav, ali ako su već dva 
vozila na parkingu, trećem vozilu rampa se neće podignuti jer kamera će registrirati da su 
već dva vozila na parkingu. 

 
 
TVRTKE I OBRTI KOJI NEMAJU SREDIŠTE U STAROJ JEZGRI ALI IMAJU 
POVREMENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU STARE JEZGRE 
CAVTATA. 
(Kategorija 6) 
 
Pravne osobe (tvrtke i obrti) koje obavljaju povremenu djelatnost u staroj jezgri, npr. 
građevinski ili instalaterski radovi i slični radovi na period od par mjeseci, dužni su 
uz  prometne dozvole vozila u vlasništvu tvrtke i priložiti i Ugovor o obavljanju 
poslova u staroj jezgri da bi se odredio rok valjanosti pretplate po slijedećim 
cijenama. 
 

LJETNI REŽIM (01.05. – 01.11.) ZIMSKI REŽIM (01.11. – 01.05.) 
 

Tjedno  150 kn 
Polumjesečno 300 kn 
Mjesečno  400 kn 

Polugodišnje  2.000 kn 
 

 
Tjedno  100 kn 
Polumjesečno 200 kn 
Mjesečno  300 kn 

Polugodišnje  1.600 kn 
 

 
 
ZAPOSLENICI TVRTKI I OBRTA KOJI IMAJU SREDIŠTE U STAROJ JEZGRI ILI 
IMAJU CJELOGODIŠNJE OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU STARE 
JEZGRE CAVTATA. 
(Kategorija 7) 
 
 
Svi zaposlenici svojih tvrtki i obrta koji obavljaju djelatnost svoju u staroj jezgri 
Cavtata dužni su dostaviti preslik prometne dozvole, vozačke dozvole i potvrdu 
poslodavca  o uplaćenim doprinosima za  zdrav./mirovinsko osiguranje ili Ugovor o 
radu, shodno dostavljenoj dokumentaciji ostavaruju pravo korištenja parkinga po 
slijedećim cijenama: 
 
Tjedno  50 kn 
Polumjesečno 100 kn  
Mjesečno  200 kn 
Polugodišnje  1.200 kn 
Godišnje  2.000 kn 
 
 
 



 PARKING CIJENIK ZA 2019 god. 

4 
 

 
 
 
 
TURISTI I STRANCI KOJI ODSJEDAJU U PRIVATNOM SMJEŠTAJU U STAROJ 
JEZGRI CAVTATA  
(Kategorija 8) 
 
 
Turisti i svi gosti koji imaju vozila sa stranim tablicama a isto tako prebivaju u 
privatnim apartmanima unutar stare jezgre Cavtata ostvaruju pravo na korištenje 
parkinga na način da domaćin apartmana dostavi potvrdu s E visitora ili rezervaciju 
da je turist smješten kod njega. Shodno gore navedenom dokumentu turist ostvaruje 
pravo na korištenje parkinga po slijedećim cijenama: 
 
 
- Dnevna karta  80,00 kn 
- Tjedna karta  400,00 kn 
- Mjesečna karta  600,00 kn 
 
 
SUVLASNICI POVRŠINA PARKINGA KOJIMA RUKOVODI ČISTOĆA I ZELENILO 
KONAVLE d.o.o. 
(Kategorija 9) 
 
Svi suvlasnici su dužni donijeti zemljišno knjižni izvadak kao dokaz vlasništva skupa 
sa svojom prometnom i vozačkom dozvolom te će se shodno omjeru površine koje 
obuhvaća sam Parking s površinom njihove parcele dobiti broj parking mjesta.  
 
Napomena: Ako Vlasnik po veličine parcele dobije dva parking mjesta, on može prijaviti više 
vozila, ali rampa na parkingu se neće podignuti ako su već dva vozila parkirana a trećem 
vozilu rampa se neće podignuti jer kamera će registrirati da su već dva vozila na parkingu. 

 
BESPLATNO : 
 

- 80 % i 100% invalidi s prebivalištem na području Općine Konavle 
- Javne službe (MUP, Vatrogasci, Dom zdravlja, službena vozila Općine 

Konavle) 
 
 
 

 


