
SLUŽBENI GLASNIK
O P Ć I N E   V E L A L U K A

Godina  XXIV.,    Broj 4,    Vela Luka, 22. svibnja 2017.

ISSN 1846-8713

Odluka o parkiralištima, parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje na području Općine Vela Luka ...........................  2

S A D R Ž A J
OPĆINSKI NAČELNIK str.



SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE   VELA LUKA

STRANICA 2 - BROJ 4 22. svibnja 2017.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka („Službeni 
glasnik Općine Vela Luka broj 06/13 – pročišćeni tekst i 9/14), 
a u vezi sa člankom 4. Odluke o organizaciji i načinu 
parkiranja na području Općine Vela Luka („Službeni glasnik 
općine Vela Luka“ broj 5/10) na prijedlog organizatora 
parkiranja Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka, Načelnik 
Općine Vela Luka, dana 28. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU
O PARKIRALIŠTIMA, PARKIRNIM MJESTIMA 

I CJENIKU KARATA ZA PARKIRANJE 
NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA

Članak 1.

Radi nesmetane i zakonite provedbe Odluke o organizaciji 
i načinu naplate parkiranja na području općine Vela Luka 
ovom se Odlukom utvrđuju parkirališta, broj parkirnih mjesta 
na pojedinim parkiralištima kao i cjenik karata za parkiranje.

Članak 2.

Određuju se parkirališta na području Općine Vela Luka 
kako slijedi:

Parkiralište broj 1 – Riva na Badu 
69 parkirnih mjesta (naplata parkinga)

 61 parkirno mjesta za osobna vozila,
 4 parkirna mjesta rezervirana za Hotel “Jadran”,
 4 parkirna mjesta za invalide.

Parkiralište broj 2 – Vela riva 
69 parkirnih mjesta (naplata parkinga)

 64 parkirna mjesta za osobna vozila,
 2 parkirna mjesta za autobuse,
 3 parkirna mjesta za invalide.

Parkiralište broj 3 – Mala riva 
(naplata parkinga temeljem ugovora)

 22 parkirna mjesta za osobna vozila.

Parkiralište broj 4 – Žardin/Ulica 26  
53 parkirna mjesta (naplata parkinga)

 49 parkirnih mjesta za osobna vozila,
 2 parkirna mjesta rezervirana za MUP,
 2 parkirna mjesta za invalide.

Parkiralište broj 5 – Tranulov most/Ljekarna 
25 parkirnih mjesta (naplata parkinga)

 24 parkirna mjesta za osobna vozila,
 1 parkirno mjesto za invalide.

Parkiralište broj 6 – Sokolana 11 parkirnih mjesta
 10 parkirnih mjesta za osobna vozila,
 1 parkirno mjesto za invalide.

Parkiralište broj 7 – Pošta
 1 parkirno mjesto za službeno vozilo Hrvatska pošta d.d.

Na svim parkiralištima, kao i na ostalim javnim površinama 
na području Općine Vela Luka može se dati na uporabu jedno 
ili više rezerviranih parkirališnih mjesta ili čitavo parkiralište.

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta određuje 
Općina Vela Luka.

Korisnik rezervacije parkirališnog mjesta sa Općinom 
Vela Luka zaključuje Ugovor o zakupu jednog ili više 
parkirališnih mjesta. Općina Vela Luka označava rezervirano 
parkirališno mjesto horizontalnom i po potrebi vertikalnom 
prometnom signalizacijom.

Ukoliko ocjeni da je to potrebno i na zahtjev korisnika 
zakupljenog parkirališnog mjesta, Općina Vela Luka može 
dopustiti korisniku (o njegovom trošku) postavljanje 
preklopnog branika za rezerviranje parkirnog mjesta.

Članak 3.

Za parkirališta za naplatu na području Općine Vela Luka 
utvrđuje se 1 (jedna) zona;

1. zona (Riva na Badu, Vela riva, Žardin, Tranulov most, 
Mala riva)

Na parkiralištima u 1. zoni ne postoji ograničenje vremena 
trajanja parkiranja.

Ova odredba se ne odnosi na parkiralište Mala riva na 
kojem je vrijeme i način parkiranja određeno posebnim 
ugovoru.

Jedinstvena zona (1. zona) za naplatu označava se 
crvenom bojom.

Članak 4.

Naplata parkiranja na području Općine Vela Luka vrši se u 
vremenu od 08:00 do 22:00 sata svakog dana u sezonskom 
razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna.

Članak 5.

Naplata naknade za parkiranje na parkiralištu može se 
obavljati ručno i/ili automatski i/ili putem mobilnog telefona i/ili 
putem ovlaštenih prodajnih mjesta i/ili na blagajni organizatora 
parkiranja.

Parkirališna karta se može izdati u materijaliziranom ili 
nematerijaliziranom obliku.

Materijalizirana karta izdaje se na papiru ili drugom 
odgovarajućem mediju.

Nematerijalizirana karta izdaje se kao potvrda u 
elektronskom obliku.

Ručna naplata podrazumijeva istovremeno preuzimanje 
i plaćanje materijalizirane parkirališne karte neposredno na 
parkiralištu od osobe koju ovlasti upravitelj parkirališta.

Automatska naplata podrazumijeva istovremeno 
preuzimanje i plaćanje materijalizirane parkirališne karte 
putem parki rnog automata.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje 
parkirališne karte elektronskim putem te se za naplatu 
parkiranja ne izdaje potvrda (parkirna karta).

Naplata putem ovlaštenih prodajnih mjesta podrazumijeva 
plaćanje naknade za parkiranje kupnjom unaprijed tiskane 
karte ili elektronske parkirne karte.

Naplata na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva 
plaćanje naknade za parkiranje kupnjom unaprijed tiskane 
parkirališne karte, te njeno pravilno ispunjavanje prilikom 
korištenja parkirališta, kao i pretplatne parkirne karte ili 
elektroničke karte.
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Članak 6.

Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu 
kartu kupiti na načine opisane u prethodnom članku a 
materijaliziranu parkirnu kartu u roku od pet (5) minuta od 
parkiranja vozila istaknuti na vozilu tako da organizator 
parkiranja može provjeriti njezinu valjanost.

Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne valjanu 
parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku iz stavka 
1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti 
njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu 
kartu.

Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu 
kartu u materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku, smatrat 
će se da je s organizatorom parkiranja sklopio ugovor o 
korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu 
u trajanju od 24 sata (dnevna karta).

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koju ovlasti 
organizator parkiranja ostavit će dnevnu parkirališne kartu s 
nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u 
roku od osam dana od dana sklapanja ugovora.

Dnevna parkirališna karta s nalogom za plaćanje 
ostavljena na način iz stavka 4. ovoga članka smatra se 
uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu 
na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Članak 7.

Utvrđuje se visina cijene karata za parkiranje kako slijedi:

 1. Parkirališna karta prema vremenu korištenja 
za osobna vozila: ............................ 8,00 kuna po satu.

 2. Cjelodnevna parkirališna karta za osobna vozila: 
 ...................................................... 50,00 kuna po danu
Dnevna parkirališna karta 
vrijedi od trenutka izdavanja do kraja tekućeg dana.

 3. Dnevna parkirališna karta sa nalogom 
za osobna vozila: .......................................  50,00 kuna
Dnevna parkirališna karta sa nalogom 
vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena 
u prvom sljedećem danu (24 sata)

 4. Parkirališna karta prema vremenu korištenja 
za autobuse i kampere:  ...............  30,00 kuna po satu

 5. Cjelodnevna parkirališna karta za autobuse i kampere: 
 ...................................................  150,00 kuna po danu
Dnevna parkirališna karta 
vrijedi od trenutka izdavanja do kraja tekućeg dana.

 6. Dnevna parkirališna karta sa nalogom 
za autobuse i kampere:  ...........  150,00 kuna po danu.
Dnevna parkirališna parkirna karta sa nalogom 
vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena 
u prvom sljedećem danu (24 sata)

 7. Pravo na povlaštene parkirališne karte 
za osobna vozila imaju:
- fizička osoba uz uvjet da ima prebivalište ili boravište 

na području Općine Vela Luka 
(uz predočenje valjane prometne i vozačke dozvole),

- fizička osoba koja nema prebivalište ili boravište 
na području Općine Vela Luka, a koja koristi vozilo 
registrirano na svoje ime ili člana obitelji, 
što dokazuje valjanom prometnom i vozačkom 
dozvolom, a zaposlena je na području Općine 
Vela Luka što dokazuje Potvrdom o zaposlenju 
koju joj izdaje Poslodavac,

- fizička osoba koja nema prebivalište na području 
Općine Vela Luka ali je vlasnik ili posjednik 
stambenih objekata na području općine Vela Luka 
(uz predočenje valjane prometne i vozačke dozvole)

- pravna ili fizička osoba, vlasnik društva ili obrta 
registriranog na području općine Vela Luka, 
uz uvjet da imaju sjedište odnosno prebivalište 
ili boravište na području Općine Vela Luka 
i to samo za jedan osobni automobil registriran 
na navedeno društvo ili obrt (uz predočenje valjane 
prometne i vozačke dozvole) 
 ....... 60,00 kuna mjesečno ili 200,00 kuna sezonska

 8. Pravo na povlaštene parkirališne karte 
za osobna vozila imaju:
- pravna osoba ili obrtnik koji koristi poslovni prostor 

na području općine Vela Luka, što dokazuje 
Ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz 
zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora 
i ima vozilo registrirano na ime pravne osobe 
(uz predočenje valjane prometne i vozačke dozvole) 
  ............................................. 150,00 kuna mjesečno

 9. Komercijalna karta za osobna vozila – parkirališna 
karta za ostale fizičke osobe (uz predočenje valjane 
prometne i vozačke dozvole)  
 ..................................................200,00 kuna mjesečno

 10. Parkirališna karta za jedno rezervirano mjesto, 
koje se daje na korištenje temeljem Ugovora sa 
Općinom Vela Luka:
-  250,00 kuna mjesečno 

  (za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan),
-  50,00 kuna mjesečno 

  (za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, 
   listopad, studeni i prosinac).

Članak 8.

Za Parkiralište br. 3 Mala riva kao rezervirani parking 
određuje se cijena u visini 4.200,00 kuna mjesečno (+ PDV).

Organizator parkiranja regulira odnose sa korisnikom 
rezerviranog parkinga posebnim Ugovorom.

Članak 9.

Na cijene utvrđene ovom odlukom se ne obračunava niti 
plaća porez na korištenje javne površine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 
“Službenom glasniku Općine Vela Luka”, a njenim stupanjem 
na snagu prestaje važiti dosadašnja Odluka o parkiralištima, 
parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje (“Službeni 
glasnik Općine Vela Luka” br. 6/14).

KLASA: 340-01/17-01/005 
URBROJ: 2138/05- 01-17-01 
Vela Luka, 28. travnja 2017. godine

 Načelnik 
 Tonko Gugić Bakan
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„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka
Izdavač: Općina Vela Luka, www.velaluka.hr

Uredništvo: Obala 3, br. 19, tel. 020/295-904; fax. 813-033; e-mail: sanja.jurkovic@velaluka.hr

Glavna i odgovorna urednica: Sanja Jurković  -  Priprema za tisak infogr@f Vela Luka
List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 2008.
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