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Broj 6

SADRŽAJ
OPĆINSKI NAČELNIK
•

Plan korištenja javnih površina i cjenik za davanje na privremeno korištenje javnih
površina na području Općine Vela Luka

Na temelju članka 16. stavak 2. točka 3.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (
pročišćeni tekst - NN br. 26/03, 82/04, 178/04,
38/09 i 79/09), članka 11. Pravilnika o davanju
na privremeno korištenje javnih površina na
području općine Vela Luka, kao i članka 40.
Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik
Općine Vela Luka“ br. 05/09), Načelnik Općine
Vela Luka na dana 10.05. 2010. godine donio
je slijedeći

Plan korištenja javnih površina i cjenik
za davanje na privremeno
korištenje javnih površina na području
Općine Vela Luka
Članak 1.
(1) Ovim Planom se utvrñuje:
1. definiranje javnih površina
2. odreñivanje ZONA i lokacija javnih
površina
3. namjena pojedinih lokacija javnih površina
koje
Općina Vela Luka u skladu sa
propisima i svojim aktima daje na privremeno
korištenje,

1

4. cjenik za davanje na privremeno
korištenje javnih površina na području
Općine Vela Luka.
Članak 2.
(1) Javne površine na području općine
Vela Luka su:
- ulice, ceste, trgovi, pješačke zone,
prolazi,
javne
stube,
parkirališta,
nogostupi, stajališta javnog prometa i
slične površine,
- javne zelene površine: parkovi, drvoredi,
šetnice, cvjećnjaci, travnjaci, skupine ili
pojedinačna samonikla stabla, dječja
igrališta, rekreacijske površine, zelene
površine uz cestu u naselju, zelene
površine uz javne objekte i slične zelene
površine,
- dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz
naselje, kad se ti dijelovi cesta ne
održavaju kao javne, ceste prema
posebnom zakonu (ceste pod nadležnošću
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Hrvatskih cesta i ceste pod nadležnošću
Županijske uprave za ceste).

- od sjevernog pročelja zgrade zadružnog
doma do Kupališta VRANAC i
- od istočnog dijela kuće Vučetić do
glavnog ulaza u Brodogradilište GREBEN.

(2) Javne površine iz stavka 1. ovog članka
utvrñuju se prema zonama kako slijedi:

ZONA III
Ostale javne površine na području Općine Vela
Luka izvan ZONE I i ZONE II..

ZONA I
Javne površine koje se nalaze na prostoru uz
obalu/prvi red zgrada:
- od sjevernog pročelja zgrade Zadružnog
doma do istočnog dijela kuće Vučetić.
- prvi red zgrada oko mjesnog parka

Članak 3.
Popis lokacija / javnih površina koje Općina
Vela Luka u skladu sa propisima i svojim
aktima daje na privremeno korištenje definira
se kako slijedi:

ZONA II
Ostale Javne površine koje se nalaze na
prostoru uz obalu u prvom redu zgrada:

Opis lokacije/površina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Namjena
ZONA II

Javna površina ispred zgrade Sokolana
Javna površina ispred zgrade KONZUM
(zgrada Jukica)
Javna
površina
ispred
Restorana
Skalinada
Javna površina ispred Pizzeria ALFA
Javna površina ispred Caffe bar
TROPICANA
Javna površina ispred Caffe bar
TROPICANA
Javna površina ispred Restorana POD
BORE
Javna
površina
na
mostu
pred
Restoranom POD BORE

Razna A, C, D, E
Bankomat
Ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Parkiralište

ZONA I
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Javna površina ispred zgrade Zadružni
dom (uz zgradu)
Javna površina ispred zgrade Zadružni
dom (ulaz u zgradu)
Javna površina ispred zgrade zadružni
dom (do ulaza u Poštu)
Javna površina ispred zgrade Zadružni
dom
Javna površina ispred Plaf PUB
Javna površina ispred zgrade osnovne
škole
Javna površina ispred zgrade Joković
Javna površina ispred slastičarnice
DIANA
Javna površina ispred Pizzerie NAUTICA
Javna
površina
unutar
zgrade
PRIVREDNA BANKA
Javna
površina
ispred
zgrade
PRIVREDNA BANKA

Razna A, B, C, E
Telefonska govornica
Bankomat
Parkiralište
Ugostiteljski štekat
Prodaja na štandovima A, B, C, D, E
Razna A, C, D, E
Ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Tržnica
Bankomat
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20.
21.
22.
23.
24.
25
26
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Javna površina ispred Caffe bar
CASABLANCA
Javna površina ispred Caffe bar
PATRIOT
Javna površina ispred Caffe bar
CESARICA
Javna površina uz rub
ŽARDIN-a
Javna površina uz južni rub ŽARDIN-a
Javna površina ispred zgrade Splitske
banke
Javna površina ispred zgrade OTP
Javna površina ispod OTP banke
Javna površina izmeñu zgrade LUČICA i
stare Pošte
Javna
površina
ispred
Pizzeria
WINBLENDON
Javna površina ispred zgrade Općine
Javna površina izmeñu zgrade općine i
hotela Korkyra
Javna površina izmeñu hotela Korkyra i
Zgrade Oreb
Javna površina Mala riva
Javna površina Vela riva
Javna površina ispred Gostionice RIBAR
Javna površina na Šimetotovom mostu
Javna površina ispred Caffe bar
INGLEZO

str. 3

Natkriveni ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Parkiralište
Razna (na Dan Općine / 19.03.) A, C, E
Bankomat
Bankomat
Razna A, C, D, E
Ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Razna A, B, C, D, E
Razna A, C, D, E
Razna A, B, C, D, E
Parkiralište, Razna
Parkiralište, Razna
Ugostiteljski štekat
Razna A, C, E
Ugostiteljski štekat

ZONA II
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Javna površina uz cestu od kuće Vučetić
do Ulice 63
Javna površina uz zgrade od kuće
Vučetić do ulaza u GREBEN
Javna površina ispred Caffe bar
MIRAKUL
Javna površina do Caffe bar KARAKA
Javna površina ispred Caffe bar KARAKA
Javna površina – šetnica uz more na
Badu
Javna površina od zgrade na trajektnom
pristaništu do mosta (pod Boriće)
Javna površina u skladu sa odlukom

Parkiralište
Razna A, B, C, D, E
Ugostiteljski štekat
Ugostiteljski štekat
Zatvoreni štekat
Razna A, C, E
Razna A, C, E
Autobusno stajalište

ZONA III
46.

Javne površine izvan ZONA I i ZONA II

A,B,C,D,E

Napomena:
Odjel za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti može na Zahtjev stranke u iznimnim
slučajevima odobriti korištenje javne površine i u druge svrhe.

Članak 4.
Namjena kako je predviñeno u članku 2. Plana
definira se kako slijedi:

A - postavljanje reklamnih panoa, telefonskih
govornica i bankomata
(dozvoljeno je na svim javnim površinama u
skladu s odobrenjem),
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B - obavljanje ugostiteljske djelatnosti
(dozvoljeno na javnim površinama u skladu s
odobrenje ili sklopljenim ugovorom),
Cpostavljanje
štandova
za
prodaju
prehrambenih i ostalih proizvoda
(dozvoljeno na svim prostorima u skladu s
odobrenjem),
D - odlaganje grañevinskog materijala ili
postavljanja skela za obavljanje grañevinskih i
drugih radova postavljanje brodice na javnoj
površini radi popravka
(u skladu s odobrenjem),
E- crtanje portreta i izradu umjetničkih slika,,,
organizacija komercijalnih zabavnih priredbi i
manifestacija, aparati za fotografiranje i brzu
izradu fotografija ili razglednica, „bodypainting“, prodaja karata za izlete, javno
muziciranje (ulični svirači), iznajmljivanje
automobila, bicikla, motocikla, mopeda,
skutera, postavljanje naprava za zabavu djece,
(u skladu s odobrenjem).
Napomena:
U slučaju traženja za privremeno korištenje
javne površine koje nije definirano u gore
navedenim
namjenama,
Odjel
za
gospodarenje
prostorom
i
komunalne
djelatnosti uz suglasnost Načelnika može
odrediti, najsličniju namjenu i pripadajuću
cijenu.

-

za svibanj, lipanj i rujan u 0,96 kn po
m2 dnevno,
za srpanj i kolovoz 1,20 kn po m2
dnevno.

u ZONI III
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,18 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 0,72 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,90 kn po m2
dnevno.

RESTORANI na otvorenoj javnoj površini:
u ZONI I
- za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,18 kn po
m2 dnevno,
- za svibanj, lipanj i rujan 0,72 kn po m2
dnevno,
- za srpanj i kolovoz 0,90 kn po m2
dnevno.
u ZONI II
-

-

Članak 5.

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,14 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 0,58 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,72 kn po m2
dnevno.

Javne površine mogu se davati na
korištenje za postavljanje štekata za rad
ugostiteljskih objekata prema slijedećem
cjeniku:

u ZONI III

BAROVI I PIZZERIE na otvorenoj javnoj
površini:

-

-

u ZONI I
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,30 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 1,20 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 1,50 kn po m2
dnevno.

u ZONI II
-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,24 kn po
m2 dnevno,
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za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,11 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 0,43 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,54 kn po m2
dnevno.

BAROVI I PIZZERIE na natkrivenoj javnoj
površini s mogućnošću prolaza (minimalna
širina prolaza paralelnog sa pročeljem zgrade
u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt iznosi
1,60 m):
u ZONI I
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,75 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 1,20 kn po m2
dnevno,
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za srpanj i kolovoz 1,50 kn po m2
dnevno.

u ZONI II
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,60 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 0,96 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 1,20 kn po m2
dnevno.

u ZONI III
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,45 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 0,72 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,90 kn po m2
dnevno.

RESTORANI na natkrivenoj javnoj površini
s mogućnošću prolaza (minimalna širina
prolaza paralelnog sa pročeljem zgrade u kojoj
se nalazi ugostiteljski objekt iznosi 1,60 m):

u ZONI I
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,45 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 0,72 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,90 kn po m2
dnevno.

BAROVI I PIZZERIE na natkrivenoj javnoj
površini bez mogućnosti prolaza tj. ako
širina prolaza paralelnog sa pročeljem
zgrade u kojoj
se nalazi
ugostiteljski
objekt iznosi manje od 1,60 m :
u ZONI I
-

-

-

-

-

-

-

u ZONI I
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
svibanj, lipanj, rujan, listopad, studeni i
prosinac 0,72 kn po m2 dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,90 kn po m2
dnevno.

u ZONI II
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,27 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 0,43 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,54 kn po m2
dnevno.

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
svibanj, lipanj, rujan, listopad, studeni i
prosinac 0,72 kn po m2 dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,90 kn po m2
dnevno.

RESTORANI na natkrivenoj javnoj površini
bez mogućnosti prolaza tj. ako širina
prolaza paralelnog sa pročeljem zgrade u
kojoj se nalazi ugostiteljski objekt iznosi
manje od 1,60 m :

u ZONI III
-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
svibanj, lipanj, rujan, listopad, studeni i
prosinac 0,96 kn po m2 dnevno,
za srpanj i kolovoz 1,20 kn po m2
dnevno.

u ZONI III

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
listopad, studeni i prosinac 0,36 kn po
m2 dnevno,
za svibanj, lipanj i rujan 0,58 kn po m2
dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,72 kn po m2
dnevno.

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
svibanj, lipanj, rujan, listopad, studeni i
prosinac 1,20 kn po m2 dnevno,
za srpanj i kolovoz 1,50 kn po m2
dnevno.

u ZONI II

u ZONI II
-

str. 5

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
svibanj, lipanj, rujan, listopad, studeni i
prosinac 0,58 kn po m2 dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,72 kn po m2
dnevno.

u ZONI III
-

-

za siječanj, veljaču, ožujak, travanj,
svibanj, lipanj, rujan, listopad, studeni i
prosinac 0,43 kn po m2 dnevno,
za srpanj i kolovoz 0,54 kn po m2
dnevno.
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BAROVI I PIZZERIE na zatvorenoj javnoj
površini:
- u ZONI I – 1,95 kn po m2 tijekom čitave
godine,
- u ZONI II – 1,56 kn po m2 tijekom čitave
godine,

Bankomati:
- u ZONI I
godišnje.
- u ZONI II
godišnje.
- u ZONI III
godišnje.

- u ZONI I – 1,17 kn po m2 tijekom čitave
godine,
- u ZONI II – 0,94 kn po m2 tijekom čitave
godine,
- u ZONI III – 0,70 kn po m2 tijekom čitave
godine

u iznosu od 3.000,00 kuna
u iznosu od 2.000,00 kuna
u iznosu od 1.500,00 kuna

Članak 7.

- u ZONI III – 1,17 kn po m2 tijekom čitave
godine.
RESTORANI na zatvorenoj javnoj površini:

str. 6

Javne površine iz članka 1. ove odluke mogu
se davati na korištenje za:
- prodaju prehrambenih proizvoda
a sve u skladu s odobrenjem izdanog od
nadležnog organa za obavljanje djelatnosti,
- u ZONI I u iznosu od 50,00 kuna
dnevno po m 2 korištene javne površine.
- u ZONI II i ZONI III u iznosu od 25,00
kuna dnevno po m 2 korištene javne površine.

Članak 6.
Javne površine mogu se davati na korištenje
za:
- postavljanje reklamnih panoa,
- postavljanje telefonskih govornica
- postavljanje bankomata
prema slijedećem cjeniku:

Javne površine iz članka 1. ove odluke mogu
se davati na korištenje za:
- prodaju ostalih vrsta proizvoda,
a sve u skladu s odobrenjem izdanog od
nadležnog organa za obavljanje djelatnosti,
- u ZONI I u iznosu od 35,00 kuna dnevno po
m 2 korištene javne površine.

Reklamni panoi:
- u ZONI I do 2 m2 u iznosu od 1.000,00 kuna
godišnje
- u ZONI I preko 2 m2 u iznos
u od 2.000,00 kuna godišnje
- u ZONI II do 2 m2 u iznosu od 500,00 kuna
godišnje
- u ZONI II preko 2 m2 u iznosu od 1.000,00
kuna godišnje.
- u ZONI III do 2 m2 u iznosu od 400,00 kuna
godišnje
- u ZONI III preko 2 m2 u iznosu od 800,00
kuna godišnje

- u ZONI II i ZONI III u iznosu od 20,00 kuna
dnevno po m 2 korištene javne površine.

Članak 8.
Javne površine mogu se davati na korištenje
za:
- odlaganje grañevinskog materijala ili
postavljanja skela za obavljanje grañevinskih i
drugih radova, postavljanje brodice na javnoj
površini radi popravka
po cijeni kako slijedi:
- u ZONI I, II i III u iznosu 1,00 kn
dnevno po m2 korištene javne površine.

Telefonske govornice:
Članak 9.
- u ZONI I u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.
- u ZONI II u iznosu od 1.000,00 kuna
godišnje.

Javne površine mogu se davati na korištenje
za:
-

- u ZONI III u iznosu od 500,00 kn godišnje.

crtanje portreta i izradu umjetničkih
slika, aparati za fotografiranje i brzu
izradu fotografija ili razglednica, „body-
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str. 7

(ulični

korištenje na području Općine Vela Luka
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ 1/00)

a sve u skladu s odobrenjem izdanog od
nadležnog organa za obavljanje djelatnosti,

- Odluka o izmjeni cjenika zakupa javnih
površina koje se daju na privremeno
korištenje na području Općine Vela Luka
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka“ 2/00)

painting“,
svirači)

javno

muziciranje

- ZONI I u iznosu 20,00 kn dnevno po
m 2 korištene javne površine.
- ZONI II i ZONI III u iznosu 10,00 kn
dnevno po m 2 korištene javne površine.
Javne površine mogu se davati na korištenje
za:
- organizacija komercijalnih zabavnih
priredbi i manifestacija,
- u ZONI I u iznosu 5,00 kn dnevno po
m 2 korištene javne površine
- u ZONI II i ZONI III u iznosu 3,00 kn
dnevno po m 2 korištene javne površine.
a sve u skladu s odobrenjem izdanog od
nadležnog organa za obavljanje djelatnosti,
iznajmljivanje automobila, bicikla,
motocikla, mopeda, skutera, postavljanje
naprava za zabavu djece
a sve u skladu s odobrenjem izdanog od
nadležnog organa za obavljanje djelatnosti,

- Odluka o izmjenama i dopunama cjenika
zakupa javnih površina koje se daju na
privremeno korištenje na području Općine
Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela
Luka“ 5/03)
- Odluka o izmjenama i dopunama cjenika
zakupa javnih površina koje se daju na
privremeno korištenje na području Općine
Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela
Luka“ 4/04)

Članak 11.
Ovaj Plan korištenja javnih površina i cjenik za
davanje na privremeno korištenje javnih
površina na području Općine Vela Luka stupa
na snagu 8 dana od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Vela Luka, a
njegova primjena započinje od 01.06.2010.
godine.

- u ZONI I u iznosu 5,00 kn dnevno po
m 2 korištene javne površine.

KLASA: 372-03/10-01/004

- u ZONI II i ZONI III u iznosu 3,00 kn
dnevno po m 2 korištene javne površine.

Vela Luka, 10.05. 2010. godine

Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Plana korištenja
javnih površina i cjenika za davanje na
privremeno korištenje javnih površina na
području Općine Vela Luka prestaju važiti
slijedeći akti:
- Plan i program korištenja javnih površina
koje se daju na privremeno korištenje na
području Općine Vela Luka („Službeni glasnik
Općine Vela Luka“ 3/98)
- Cjenik zakupa javnih površina koje se
daju na privremeno korištenje na području
Općine Vela Luka („Službeni glasnik
Općine Vela Luka“ 3/98)
- Odluka o dopuni Cjenika zakupa javnih
površina koje se daju na privremeno
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Obala 3, br. 19,
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List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom
izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 2008.
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