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Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka broj 4/18), a u vezi sa 
člankom 4. i člankom 13. 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, 
Načelnica Općine Vela Luka, dana 15. 5. 2019. godine 
donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O PARKIRALIŠTIMA, 

PARKIRNIM MJESTIMA I 
CJENIKU KARATA ZA PARKIRANJE

(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ 6/18 – pročišćeni tekst)

I.

Mijenja se Članak 3. Odluke o parkiralištima, parkirnim 
mjestima i cjeniku karata za parkiranje i sada glasi:

Za parkirališta za naplatu na području Općine Vela Luka 
utvrđuje se 2 (dvije) zone;

1. ZONA (Vela riva),
2. ZONA (Riva na Badu, Žardin, Tranulov most, Mala riva)
Na parkiralištima u obe zone ne postoji ograničenje 

vremena trajanja parkiranja.
Ova odredba se ne odnosi na parkiralište Mala riva 

na kojem je vrijeme i način parkiranja određeno posebnim 
ugovorom.

1. ZONA za naplatu označava se crvenom bojom.
2. ZONA za naplatu označava se plavom bojom.

II.

Mijenja se Članak 4. Odluke o parkiralištima, parkirnim 
mjestima i cjeniku karata za parkiranje i sada glasi:

Naplata parkiranja na području Općine Vela Luka vrši se 
u vremenu:

1. u ljetnom (sezonskom) razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 
od 08:00 do 22:00 h sata svakog dana,

2. u zimskom razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca:
- od 08:00 do 19:00 h od ponedjeljka do petka;
- od 08:00 do 13:00 h subotom;
- nedjeljom, blagdanom i praznikom nema naplate 

parkiranja.

III.

Mijenja se Članak 7. Odluke o parkiralištima, parkirnim 
mjestima i cjeniku karata za parkiranje i sada glasi:

Utvrđuje se visina cijene karata za parkiranje kako slijedi:

 1. Cjenik parkirališnih karata na području 
Općine Vela Luka (u cijene je uključen PDV)

Zona Vrsta parkirališne karte

Cijena za 
period 

1. 6. do 
30. 9.

Cijena za 
period 

1. 10. do 
31. 12.

1. 
ZONA

Parkirališna karta prema 
vremenu korištenja za 
osobna vozila

10,00 
kn/h 

6,00 
kn/h 

2. 
ZONA

Parkirališna karta prema 
vremenu korištenja za 
osobna vozila

8,00 
kn/h 

5,00 
kn/h 

1. 
ZONA

2. 
ZONA

Parkirališna karta prema 
vremenu korištenja za 
autobuse i kampere 

30,00 
kn/h

25,00 
kn/h

Cjelodnevna karta za 
osobna vozila 

50,00 
kn/dan

40,00 
kn/dan

Cjelodnevna karta 
autobusi i kamperi 

150,00 
kn/dan

120,00 
kn/dan

Dnevna parkirališna karta 
s nalogom 

100,00 
kn/24 h

100,00 
kn/24 h

Dnevna parkirališna karta 
s nalogom za autobuse i 
kampere 

150,00 
kn/24 h

150,00 
kn/24 h

Komercijalna 
mjesečna karta

300,00 
kn/mj

300,00 
kn/mj

Povlaštena mjesečna karta 
za osobna vozila 

110,00 
kn/mj

50,00 
kn/mj

Povlaštena mjesečna karta 
za osobna vozila za 
poslovne subjekte 

150,00 
kn/mj

100,00 
kn/mj

Vrsta parkirališne karte Cijena za period 
1. 6. do 30. 9.

Sezonska povlaštena karta 
za osobna vozila 400,00 kn

 2. Satna karta za osobna vozila kupljena u 1. ZONI 
vrijedi i za 2. ZONU.

  Ukoliko je korisnik zatečen u 1. ZONI sa 
neodgovarajućom satnom kartom 2. ZONE dužan je 
kupiti odgovarajuću kartu 1. ZONE ili se u protivnom 
stječu uvjeti za izdavanje dnevne parkirališne karte 
s nalogom.

 3. Cjelodnevna parkirališna karta za sve kategorije vozila 
vrijedi od trenutka izdavanja do kraja tekućeg dana.

 4. Dnevna parkirališna karta s nalogom za sve kategorije 
vozila vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena 
u prvom sljedećem danu (24 sata).

 5. 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 
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vozačkom dozvolom, a zaposlena je na području 
Općine Vela Luka što dokazuje Potvrdom o 
zaposlenju koju joj izdaje Poslodavac 
(uz predočenje valjane prometne i vozačke dozvole),

- 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),

 6. Pravo na povlaštene parkirališne karte za osobna 
vozila za poslovne subjekte 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),

 7. Komercijalna karta za osobna vozila - parkirališna 
karta za ostale fizičke osobe i pravne osobe 
(uz predočenje valjane prometne i vozačke dozvole),

 8. Parkirališna cijena za jedno rezervirano mjesto na 
Parkiralištu br. 1 A – Riva na Badu, koje se daje na 
korištenje temeljem Ugovora korisnika i organizatora 
parkiranja određuje se u iznosu
- 250,00  kuna mjesečno (bez PDV-a) 

  (za lipanj, srpanj,kolovoz i rujan)
-  150,00 kuna mjesečno (bez PDV-a) 

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

  Parkirališna cijena za jedno rezervirano mjesto koje se 
daje na korištenje temeljem Ugovora sa Općinom 
Vela Luka određuje se u iznosu
- 250,00  kuna mjesečno 

  (za lipanj, srpanj,kolovoz i rujan)
- 150,00 kuna mjesečno 

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

IV.

Mijenja se Članak 9. Odluke o parkiralištima, parkirnim 
mjestima i cjeniku karata za parkiranje i sada glasi:

Na cijene definirane u Članku 7. Stavak 1. točki 8. 
podstavak 2. (kada Općina sklapa Ugovor) obračunava se 
porez na korištenje javne površine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u "Službenom glasniku Općine Vela Luka".

KLASA: 340-01/17-01/005 
URBROJ: 2138/05-01-19-06 
Vela Luka, 15. svibnja 2019. godine

 Načelnica 
 Katarina Gugić

ODLUKA
O PARKIRALIŠTIMA, PARKIRNIM MJESTIMA 

I CJENIKU KARATA ZA PARKIRANJE 
NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA

(pročišćeni tekst)

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 A – Riva na Badu
 16 parkirnih mjesta, područje jugozapadnog dijela 

parkirališta i to
 15 parkirnih mjesta (naplata parkinga temeljem 

ugovora između organizatora parkiranja i korisnika 
usluge) i

 1 parkirno mjesto za invalide.

Parkiralište broj 1 B – Riva na Badu
 53 parkirna mjesta (naplata parkinga) i to
 50 parkirnih mjesta i
 3 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 br. 5. – Tranulov most
 28 parkirnih mjesta (naplata parkinga)
 27 parkirnih mjesta za osobna vozila i
 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.
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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 ili organizatorom parkiranja zaključuje Ugovor o 
zakupu jednog ili više parkirališnih mjesta. Općina Vela Luka 
ili organizator parkiranja označava rezervirano parkirališno 
mjesto horizontalnom i po potrebi vertikalnom prometnom 
signalizacijom.

Ukoliko ocijene da je to potrebno i na zahtjev korisnika 
zakupljenog parkirališnog mjesta Općina Vela Luka ili 
organizator parkiranja mogu 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 2 (dvije) zone;

1. ZONA (Vela riva),
2. ZONA (Riva na Badu, Žardin, Tranulov most, Mala riva)
Na parkiralištima u obe zone ne postoji ograničenje 

vremena trajanja parkiranja.
Ova odredba se ne odnosi na parkiralište Mala riva na 

kojem je vrijeme i način parkiranja određeno posebnim 
ugovorom.

1. ZONA za naplatu označava se crvenom bojom.
2. ZONA za naplatu označava se plavom bojom.

Članak 4.

Naplata parkiranja na području Općine Vela Luka vrši se u 
vremenu:

1. u ljetnom (sezonskom) razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna  
od 08:00 do 22:00 h sata svakog dana,

2. u zimskom razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca:
- od 08:00 do 19:00 h od ponedjeljka do petka;
- od 08:00 do 13:00 h subotom;
- nedjeljom, blagdanom i praznikom 

nema naplate parkiranja.

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 elektrons-
kom 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 parkirnog 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.

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. Cjenik parkirališnih karata na području 
Općine Vela Luka (u cijene je uključen PDV)

Zona Vrsta parkirališne karte

Cijena za 
period 

1. 6. do 
30. 9.

Cijena za 
period 

1. 10. do 
31. 12.

1. 
ZONA

Parkirališna karta prema 
vremenu korištenja za 
osobna vozila

10,00 
kn/h 

6,00 
kn/h 

2. 
ZONA

Parkirališna karta prema 
vremenu korištenja za 
osobna vozila

8,00 
kn/h 

5,00 
kn/h 
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1. 
ZONA

2. 
ZONA

Parkirališna karta prema 
vremenu korištenja za 
autobuse i kampere 

30,00 
kn/h

25,00 
kn/h

Cjelodnevna karta za 
osobna vozila 

50,00 
kn/dan

40,00 
kn/dan

Cjelodnevna karta 
autobusi i kamperi 

150,00 
kn/dan

120,00 
kn/dan

Dnevna parkirališna karta 
s nalogom 

100,00 
kn/24 h

100,00 
kn/24 h

Dnevna parkirališna karta 
s nalogom za autobuse i 
kampere 

150,00 
kn/24 h

150,00 
kn/24 h

Komercijalna 
mjesečna karta

300,00 
kn/mj

300,00 
kn/mj

Povlaštena mjesečna karta 
za osobna vozila 

110,00 
kn/mj

50,00 
kn/mj

Povlaštena mjesečna karta 
za osobna vozila za 
poslovne subjekte 

150,00 
kn/mj

100,00 
kn/mj

Vrsta parkirališne karte Cijena za period 
1. 6. do 30. 9.

Sezonska povlaštena karta 
za osobna vozila 400,00 kn

 2. Satna karta za osobna vozila kupljena u 1. ZONI 
vrijedi i za 2. ZONU.

  Ukoliko je korisnik zatečen u 1. ZONI sa 
neodgovarajućom satnom kartom 2. ZONE dužan je 
kupiti odgovarajuću kartu 1. ZONE ili se u protivnom 
stječu uvjeti za izdavanje dnevne parkirališne karte 
s nalogom.

 3. Cjelodnevna parkirališna karta za sve kategorije vozila 
vrijedi od trenutka izdavanja do kraja tekućeg dana.

 4. Dnevna parkirališna karta s nalogom za sve kategorije 
vozila vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena 
u prvom sljedećem danu (24 sata).

 5. 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 (uz predočenje valjane 
prometne i vozačke dozvole),

- 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),

 6. Pravo na povlaštene parkirališne karte za osobna 
vozila za poslovne subjekte 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),

 7. Komercijalna karta za osobna vozila - parkirališna 
karta za ostale fizičke osobe i pravne osobe 
(uz predočenje valjane prometne i vozačke dozvole),

 8. Parkirališna cijena za jedno rezervirano mjesto 
na Parkiralištu br. 1 A – Riva na Badu, koje se daje 
na korištenje temeljem Ugovora korisnika i 
organizatora parkiranja određuje se u iznosu
- 250,00  kuna mjesečno (bez PDV-a) 

  (za lipanj, srpanj,kolovoz i rujan)
- 150,00  kuna mjesečno (bez PDV-a) 

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

  Parkirališna cijena za jedno rezervirano mjesto koje se 
daje na korištenje temeljem Ugovora sa Općinom 
Vela Luka određuje se u iznosu
- 250,00 kuna mjesečno 

  (za lipanj, srpanj,kolovoz i rujan)
- 150,00  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 definirane u Članku 7. Stavak 1. točki 8. 
podstavak 2. (kada Općina sklapa Ugovor) obračunava se 
porez na korištenje javne površine.

Članak 10.

Pročišćeni tekst čine:
- Odluka o parkiralištima, parkirnim mjestima 

i cjeniku karata za parkiranje 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 4/17)

- Urednički ispravak - Odluke o parkiralištima, 
parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 5/17)

- Odluka o izmjenama odluke o parkiralištima, 
parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 1/18)

- Odluka o izmjenama odluke o parkiralištima, 
parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 6/18)

- Odluka o izmjenama odluke o parkiralištima, 
parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje 
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br. 10/19)
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„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka
Izdavač: Općina Vela Luka, www.velaluka.hr
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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.

Na temelju članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu 
rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 
broj 37/16), Načelnica Općine Vela Luka donosi

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU STOŽERA 

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELA LUKA

I

U točki “IV” Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite 
Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka 
broj 6/17) briše se točka iza teksta 6. alineje, te se dodaje 
7. alineja koja glasi:

“- Đani Barčot, zapovjednik Policijske postaje Korčula.”

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u Službenom glasniku Općine Vela Luka.

KLASA: 810-01/17-01/004 
URBROJ: 2138/05-01-19-15 
Vela Luka, 15. svibnja 2019.godine

 Načelnica 
 Katarina Gugić
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