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Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 7. stavka 1. Općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Vela Luka, (odluka o davanju 
suglasnosti, „Službeni glasnik općine Vela Luka“ broj 10/21) i Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog cjenika karata za 
parkiranje na području Općine Vela Luka, Načelnica Općine Vela Luka (KLASA: 340-01/22-01/009, URBROJ: 2117-21-03-1), 
Direktor društva Komunalne djelatnosti d.o.o., dana 30. prosinca 2022. g. donosi

CJENIK KARATA ZA PARKIRANJE NA PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA
DVOJNO ISKAZANE CIJENE KUNA-EURO

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1 EUR = 7,53450 HRK

1. Cjenik parkirnih karata na području Općine Vela Luka

Zona Vrsta parkirne karte Cijena za period 
1. 6. do 30. 9.

Cijena za period 
1. 1. do 31. 5./ 

1. 10. do 31. 12.

1. ZONA

Parkirna karta prema vremenu korištenja 
za osobna vozila

8,29 HRK/h 5,00 HRK/h 

1,10 EUR/h 0,70 EUR/h

Parkirna karta prema vremenu korištenja 
za autobuse i kampere 

30,14 HRK/h 25,00 HRK/h

4,00 EUR/h 3,30 EUR/h

Cjelodnevna karta za osobna vozila 
50,48 HRK/dan 40,00 HRK/dan

6,70 EUR/dan 5,30 EUR/dan

Cjelodnevna karta autobusi i kamperi 
150,69 HRK/dan 120,55 HRK/dan

20,00 EUR/dan 16,00 EUR/dan

Dnevna parkirna karta s nalogom 
100,21 HRK/24 h 100,21 HRK/24 h

13,30 EUR/24 h 13,30 EUR/24 h

Dnevna parkirna karta s nalogom 
za autobuse i kampere 

150,69 HRK/24 h 150,69 HRK/24 h

20,00 EUR/24 h 20,00 EUR/24 h

Komercijalna mjesečna karta
301,38 HRK/mj 301,38 HRK/mj

40,00 EUR/mj 40,00 EUR/mj

Povlaštena mjesečna karta za osobna vozila 
100,21 HRK/mj 50,48 HRK/mj

13,30 EUR/mj 6,70 EUR/mj

Povlaštena mjesečna karta za osobna vozila 
za poslovne subjekte 

150,69 HRK/mj 100,21 HRK/mj

20,00 EUR/mj 13,30 EUR/mj

1a. 1. ZONA obuhvaća parkirališta Riva na Badu, Vela riva, Mala riva, Žardin / Ulica 26, Tranulov most / Ljekarna, Kale i 
Trajektno pristanište i Pošta.

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

1c. Cjelodnevna parkirna karta za sve kategorije vozila vrijedi od trenutka izdavanja do kraja tekućeg dana.
1d. Dnevna parkirna karta s nalogom za sve kategorije vozila vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena 

u prvom sljedećem danu (24 sata).



SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE   VELA LUKA

STRANICA 3 - BROJ 26 30. prosinca 2022.

1e. Pravo na povlaštene parkirne 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).

1f. Pravo na povlaštene parkirne 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), 

1g. Komercijalna karta za osobna vozila - parkirna karta za ostale fizičke osobe i pravne osobe 
(uz predočenje valjane prometne i vozačke dozvole). 

2. Cijene rezerviranih parkirnih mjesta na području Općine Vela Luka

Cijena za jedno rezervirano parkirno mjesto koje se daje na korištenje temeljem Ugovora korisnika i organizatora parkiranja 
određuje se u iznosu: 

- 248,64 HRK / 33,00 EUR mjesečno (za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan),
- 150,69 HRK / 20,00 EUR mjesečno (za siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, listopad, studeni i prosinac).

Cijene u točki 1. su izražene s PDV-om a na cijene u točki 2. obračunava se PDV.

Ovaj Cjenik se primjenjuje od 1. siječnja 2023. g.

Dvojno iskazane cijene na temelju čl. 14., 15., 43. i 44. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj 
(NN 57/22, 88/22) i Uputom Ministarstva financija o naplati usluge parkirališta i obračunu cijene u eurima (KLASA: 011-01/21-05/59, 
URBROJ: 513-05-08-22-38).

Urbroj: 872/22
 Direktor: 
 Ivo Burmas
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