
 

               REPUBLIKA HRVATSKA  

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                    OPĆINA VELA LUKA 

                           NAČELNICA 

 

Klasa:335-01/22-01/001 

Ur.broj:2117-21-02 
Vela Luka,21.srpnja,2022.godine     

 

Na temelju članka 9.stavka 3. alineje 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti  („Narodne 

novine“,broj:85/15., 121/16., 99/18. 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) članka 8. Odluke o 

ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela 

Luka“broj:5/14.), članka 39.Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela 

Luka“,broj:11/21.), načelnica Općine Vela Luka, 21.srpnja,2022.godine, donijela je 

 

O D L U K U 

o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupina 

„Restorani“ i „Barovi“ na području Općine Vela Luka za vrijeme manifestacije 

„Trag u beskraju 2022.“ 
 

I 

            Ovom Odlukom određuje se drugačije radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine 

„Restorani“ i „Barovi“ na području Općine Vela Luka za vrijeme održavanja manifestacije „Trag u 

beskraju 2022.“, na način da u dane 26.srpnja (utorak) 2022.godine, 27.srpnja (srijeda) 

2022.godine,28.srpnja (četvrtak) 2022.godine, 29.srpnja (petak) 2022.godine, 30.srpnja (subota) 

2022.godine i 31.srpnja (nedjelja) 2022.godine, predmetni ugostiteljski objekti mogu raditi do 4,00 

sata. 

 

II 

            Radno vrijeme iz točke I. ove Odluke odnosi se i na zatvoreni i otvoreni prostor (terase), kao i 

korisnike javnih površina. 

             U ugostiteljskim objektima može se izvoditi primjerena  tradicijska i zabavna glazba, a 

posebno pjesme koje je izvodio Oliver Dragojević kao znak sjećanja na njega kao Velolučanina, ali i 

njegovo bogato glazbeno naslijeđe. 

            Obavezuju se ugostitelji  koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno točki I. ove Odluke, za 

poduzimanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom 

objektu i oko objekta, na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne 

novine“broj:30/09.,55/13.,153/13.,41/16.,114/18. i 14/21.) i Pravilnika o najvišim dopuštenim 

razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne 

novine“broj:143/21.). 

 

III 

             Ova Odluka objaviti će se na mrežnoj stranici Općine Vela Luka i drugim sredstvima 

informiranja Općine Vela Luka, a dostavit će se Turističkoj zajednici Općine Vela Luka, Državnom 

inspektoratu, Ispostava u Korčuli i Policijskoj postaji Korčula. 
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                                                                                                                           Katarina Gugić, bacc.oec. 


