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Na temelju članka 16. stavak 2. točka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,
178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11., 144/12.), 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 dan 09.07.2013. godine donio je slijedeću
Odluku
o izmjenama i dopunama Plana korištenja javnih površina i cjenik za davanje na
privremeno
korištenje javnih površina na području Općine Vela Luka
(„Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 6/10, 8/10, 12/10, 1/11 i 7/13)
članak 1.
U članku 7. Plana korištenja javnih površina i cjenika za davanje na privremeno korištenje
javnih površina na području Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 6/10,
8/10, 12/10, 1/11 i 7/13) stavak 4. se mijenja i glasi:
"4. prodaju putem štanda ili tezge prehrambenih i neprehrambenih proizvoda na ostalim
prostorima, odnosno na čitavom području općine (koje nije obuhvaćeno točkom 3. ovog
članka) u iznosu od :
• 25,00 kuna/dan paušalno (za svaki dan) na površini do 1,0 m2
• 135,00 kuna/dan paušalno (za svaki dan) na površini od 1,0 do 6,0 m2
kuna/dan za svaki zauzeti 1,0 m2 javne površine preko 6,0 m2"

plus 25,00

članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.
KLASA: 372-03/10-01/007
URBROJ: 2138/05-01-13-06
Vela Luka, 09.07.2013.g.
Načelnik
Tonko Gugić, dipl.iur.
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Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka broj
05/09), 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
KOMUNALAC d.o.o. Vela Luka, Načelnik Općine Vela Luka, dana 03.07.2013. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o parkiralištima, parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje
("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 7/10 i 4/13)
Članak 1.
Članak 2. Odluke o parkiralištima, parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje
("Službeni glasnik općine Vela Luka" br. 7/10 i 4/13) mijenja se i glasi:
"Određuju se Stalna parkirališta na području Općine Vela Luka:
Parkiralište broj 1.
– Riva na Badu

66 parkirnih mjesta
(3 parkirna mjesta za invalide, 63 parkirna mjesta za osobna
vozila)

Parkiralište broj 2.
– Vela riva

65 parkirnih mjesta
(59 parkirnih mjesta osobna vozila, 3 parkirna mjesta za
invalide, 3 parkirna mjesta za autobuse)

Parkiralište broj 3.
– Mala riva

22 parkirna mjesta za osobna vozila

Parkiralište broj 4.
– Žardin

39 parkirnih mjesta
(36 parkirnih mjesta za osobna vozila, 3 parkirna mjesta za
invalide)

Parkiralište
broj
5.
vremenskim ograničenjem)
– Zadružni dom

(s 7 parkirnih mjesta za osobna vozila

Parkiralište broj 6.
– Tranulov most

15 parkirnih mjesta
(13 parkirnih mjesta za osobna vozila, 2 parkirna mjesta za
invalide)

Parkiralište broj 7.
- Sokolana

11 parkirnih mjesta
(10 parkirnih mjesta za osobna vozila i 1 parkirno mjesto za
invalide)

Parkiralište broj 8.
- Pošta

1 parkirno mjesto za službeno vozilo Hrvatska pošta d.d.

•

Na svim stalnim parkiralištima 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.
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•

Općina Vela Luka označava rezervirano parkirališno mjesto horizontalnom i
vertikalnom prometnom signalizacijom.

•

Ukoliko ocjeni da je to potrebno i na zahtjev korisnika zakupljenog parkirališnog
mjesta, Općina Vela Luka može dopustiti korisniku postavljanje preklopnog branika za
rezerviranje parkirnog mjesta."
članak 2.

U članku 3. Odluke o parkiralištima, parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje
("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 7/10 i 4/13) iza točke 8. dodaje se nova točka 9.
koja glasi:
"9. parkirališna karta za jedno rezervirano mjesto, koje se daje na korištenje temeljem
Ugovora sa Općinom Vela Luka:
1. 250,00 kuna mjesečno (za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan),
2. 150,00 kuna mjesečno (za siječanj, veljaču, ožujak, travanj svibanj, listopad,
studeni i prosinac)
"
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Vela Luka“.

KLASA: 372-03/10-01/005
URBROJ: 2138/05-01-13-01-3
Vela Luka, 03.07.2013. godine

Načelnik
Tonko Gugić

„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

List izlazi po potrebi od 1993. u tiskanom
izdanju, a u obliku mrežne publikacije od 2008.

glavna i odgovorna urednica:
Sanja Jurković
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