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S a d r ž a j 

OPĆINSKO VIJEĆE 
• Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu i mjerama za njegovo provoñenje 

(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br. 4/95) 2 

• Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove za odgoj i zaštitu djece 

predškolske dobi RADOST Vela Luka 2 

• Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate 

parkiranja te premještanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih i napuštenih, 

tehnički neispravnih i neregistriranih vozila i vozila bez registarskih tablica na području 

Općine Vela Luka 3 

 

NARODNA KNJIŽNICA “ŠIME VUČETIĆ” 

• Ispravak Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Narodne knjižnice „Šime 

Vučetić“ – Vela Luka 4 
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Vela 
Luka (“Službeni glasnik Općine Vela Luka”, br. 
5/01 i 1/06), Općinsko vijeće Općine Vela Luka 
je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 
30.06.2008. godine, donijelo 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o komunalnom redu i 
mjerama za njegovo provoñenje 

(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ 
broj 4/95) 

 
Članak 1. 

 Stavak 1. članka 17. Odluke o 
komunalnom redu i mjerama za njegovo 
provoñenje mijenja se i glasi: 
 
„Zabranjeno je u vremenu od 15. lipnja do 15. 
rujna: 
1. obavljanje svih oblika zemljanih, 

grañevinskih i montažnih radova na javnim i 
drugim površinama i grañevinama unutar 
granica grañevinskih područja odreñenih 
prostornim planom Općine Vela Luka. 

2. zapremanje javnoprometnih i drugih javnih 
površina otpadom, grañevinskim i drugim 
materijalom.  

3. zapremanje otpadom, otpadnim vozilima, 
montažnim objektima, grañevinskim i 
drugim materijalom površina uz 
javnoprometne i druge javne površine, a koji 
svojim izgledom narušavaju izgled naselja, 
odnosno okoliša. 

4. miniranje na cijelom području Općine Vela 
Luka. 

5. obavljanje svih vrsta grañevinskih (osim 
krovopokrivačkih) i montažnih radova na i u 
stambenim i drugim objektima (osim 
poduzetničkih pogona), a koji emitiraju 
buku.” 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od 
objave u „Službenom glasniku Općine Vela 
Luka”. 
 

KLASA: 021-05/08-03/113 
URBROJ: 2138/05-02-08-01 
Vela Luka, 2.7.2008. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 

 

 
 
 

Na temelju članka 37. točke 2.,3. i 6. Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne 
novine«, broj 10/97) i članka 41. Statuta 
ustanove za odgoj i zaštitu djece predškolske 
dobi RADOST Vela Luka, a na prijedlog 
Upravnog vijeća Ustanove za odgoj i zaštitu 
djece predškolske dobi RADOST Vela Luka, 
članka 27. Statuta Općine Vela Luka 
(»Službeni glasnik Općine Vela Luka“, br. 5/01 
i 1/06), Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na 
svojoj 24. sjednici održanoj dana 30.06.2008. 
godine, donosi sljedeće 

R J E Š E N J E 

o imenovanju vršitelja dužnosti 
ravnatelja Ustanove za odgoj i zaštitu 
djece predškolske dobi RADOST - Vela 

Luka 
 

Članak 1. 
 Za vršitelja dužnosti ravnatelja 
Ustanove za odgoj i zaštitu djece predškolske 
dobi RADOST Vela Luka, imenuje se: 
 
- INGRID BARABA, dipl. učiteljica iz Vele 
Luke. 
 

Članak 2. 
 Vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove 
za odgoj i zaštitu djece predškolske dobi 
RADOST Vela Luka, imenuje se do okončanja 
postupka imenovanja Ravnatelja koji se mora 
obaviti najdulje u roku od godine dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog 
dana od objave u „Službenom glasniku Općine 
Vela Luka“. 
 

KLASA: 021-05/08-03/114 
URBROJ: 2138/05-02-08-01 
Vela Luka, 2.7.2008. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Nikola Oreb, v.r. 
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Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 2. 
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se 
mogu obavljati na temelju koncesije u Općini 
Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela 
Luka“, 8/02, 4/07 i 3/08) te u skladu s člankom 
27. Statuta Općine Vela Luka («Službeni 
glasnik Općine Vela Luka», broj 5/01 i 1/06) 
Općinsko vijeće Općine Vela Luka je na 24. 
sjednici održanoj dana 30.06.2008. godine 
donijelo 

O D L U K U 

o dodjeli koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti organiziranja i 
naplate parkiranja te premještanja, 
blokiranja i deblokiranja nepropisno 
parkiranih i napuštenih, tehnički 

neispravnih  i neregistriranih vozila i 
vozila bez registarskih tablica na 

području Općine Vela Luka 
 
 

Članak 1. 
 Dodjeljuje se tvrtki PARKCOM d.o.o., 
Medvedgradska 47, 10000 Zagreb (MB 
2085135) koncesija za obavljanje komunalne 
djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja te 
premještanja, blokiranja i deblokiranja 
nepropisno parkiranih i napuštenih, tehnički 
neispravnih  i neregistriranih vozila i vozila bez 
registarskih tablica na području Općine Vela 
Luka sve prema planu parkiranja koje će 
dogovorno utvrditi Poglavarstvo Općine Vela 
Luka i koncesionar. 
 

Članak 2. 
 Predmetna koncesija dodjeljuje se na 
odreñeno vrijeme, u trajanju od deset godina. 
 

Članak 3. 
 Na temelju Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, ove Odluke i raspisanog javnog 
natječaja, Općinsko poglavarstvo će s 
odabranim ponuditeljem, kao budućim 
koncesionarom, sklopiti Ugovor o koncesiji. 
 

Članak 4. 
 Mjesečni iznos naknade za koncesiju 
za 2008. godinu iznosi 10.917,00 kn, i plaća se 
do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec. 
Visina iznosa naknade za koncesiju podliježe 
promjeni za naredne godine obavljanja 
djelatnosti i definirat će se dogovorno 
Aneksom ugovora, a u skladu s posebnom 
Odlukom Općinskog vijeća, s time što iznos ne 

smije biti niži od mjesečnog iznosa za 
koncesiju za 2008. godinu (10.917,00 kuna).  
 

Članak 5. 
 Cijenu po satu parkiranja po zonama i 
parkiralištima u skladu s planom parkiranja 
utvrdit će posebnom odlukom Poglavarstvo. 
Cijenu parkiranja po satu koncesionar može 
mijenjati na više samo uz suglasnost 
Općinskog poglavarstva. 
 Vrijeme naplate i način naplata se vrši 
sukladno uvjetima iz Odluke o organizaciji, 
načinu naplate parkiranja te premještanja, 
blokiranja i deblokiranja nepropisno parkiranih i 
napuštenih, tehnički neispravnih i 
neregistriranih vozila i vozila bez registarskih 
tablica na području Općine Vela Luka. 
 

Članak 6. 
 Koncesionar je obvezan na prikladnom 
mjestu uz parkirna mjesta na kojima se vrši 
naplata staviti oznaku(e) na kojoj se mora 
vidjeti da se radi o parkiralištu s naplatom 
parkiranja, cijena po satu parkiranja i vrijeme u 
kojem se vrši naplaćivanje. 
 

Članak 7. 
 Koncesionar je obvezan održavati 
opremu o svom trošku, održavati parkirališna 
mjesta gdje se vrši naplata parkiranja urednim i 
čistim. 
 

Članak 8. 
 Druge obveze koncesionara odredit će 
se ugovorom o koncesiji. 
 
 

Obrazloženje 
 Na temelju javnog natječaja za dodjelu 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
organiziranja i naplate parkiranja, KLASA: 363-
02/08-01/014, URBROJ: 2138/05-04/3-08-01, 
proveden je postupak prikupljanja ponuda radi 
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu 
predmetne koncesije. Pristigla je jedna 
ponuda, i to PARKCOM d.o.o. Zagreb. 
 Temeljem provedenog postupka, 
Općinsko poglavarstvo je utvrdilo prijedlog 
(zaključak, KLASA: 363-02/08-01/014, 
URBROJ: 2138/05-04/3-08-03) da se 
PARKCOM d.o.o. Zagreb dodijeli koncesija. 
 Sukladno članku 11. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu odluku o davanju 
koncesije donosi predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave, pa slijedom tog propisa, i 
prethodno provedenog postupka za odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja, uključujući i prijedlog 
Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće 
donosi odluku o davanju predmetne koncesije 
tvrtki PARKCOM d.o.o. Zagreb. 
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„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ je službeni list Općine Vela Luka 

Izdavač: 
Općina Vela Luka 

Uredništvo: 
Obala 3, br. 19, 

tel. 020/812-609; fax. 813-033;  
e-mail: opcina-vela-luka@du.t-com.hr 

List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom 
izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 

2008. 

Glavni i odgovorni urednik: 
Tonko Barčot 

 
 
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog 
Zaključka žalba nije dopuštena, već se može 
pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom 
Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od 
dana prijama ovog Zaključka. 
 

KLASA: 021-05/08-03/115                          
URBROJ: 2138/05-02-08-01                      
Vela Luka, 2.7.2008.           
 

Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                             
Nikola Oreb, v.r. 

 

 
Nakon izvršenog usporeñivanja sa tekstom 
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Narodne knjižnice „Šime Vučetić“ Vela 
Luka objavljene u „Službenom glasniku Općine 
Vela Luka” broj 2/08 i Zapisnika s 23. sjednice 
Općinskog vijeća Vele Luke utvrñene su 
pogreške, te se daje 
 

 

I S P R A V A K 

Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Narodne knjižnice 

„Šime Vučetić“ Vela Luka 
 
 
U članku 1. Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Narodne knjižnice „Šime 
Vučetić“ Vela Luka broj „4.“ iza riječi “stavak”, 
zamjenjuje se brojem „ 5.“. 
 
U članku 3. Statutarne odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Narodne knjižnice „Šime 
Vučetić“ Vela Luka broj „27.“ iza riječi „članku“, 
zamjenjuje se brojem „8“. 
 

Vela Luka, 01.07.2008. 
 

Tajnica Općine Vela Luka 
Sanja Jurković, v.r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


