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Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka broj
06/13 – pročišćeni tekst), 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 KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Vela Luka, Načelnik Općine
Vela Luka, dana 10.07.2014. godine donosi
ODLUKU
o parkiralištima, parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje
Članak 1.
Radi nesmetane i zakonite provedbe Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na
području općine Vela Luka ovom se Odlukom utvrđuju parkirališta, broj parkirnih mjesta na
pojedinim parkiralištima kao i cjenik karata za parkiranje.
Članak 2.
Određuju se parkirališta na području Općine Vela Luka kako slijedi:
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Parkiralište broj 1 – Riva na Badu 69 parkirnih mjesta
1. 65 parkirnih mjesta za osobna vozila,
2. 4 parkirna mjesta za invalide.
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 (s vremenskim ograničenjem) – Zadružni dom 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,
• 1 parkirno mjesto za invalide.
Parkiralište broj 8 - Pošta
1 parkirno mjesto za službeno vozilo Hrvatska pošta d.d.
Na svim parkiralištima, kao i na ostalim javnim površinama 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.
Općina Vela Luka označava rezervirano parkirališno mjesto horizontalnom i po potrebi
vertikalnom prometnom signalizacijom.
Ukoliko ocjeni da je to potrebno i na zahtjev korisnika zakupljenog parkirališnog mjesta,
Općina Vela Luka može dopustiti korisniku (o njegovom trošku) postavljanje preklopnog
branika za rezerviranje parkirnog mjesta.
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Članak 3.
Utvrđuje se visina cijene karata za parkiranje kako slijedi:
1. karta prema vremenu korištenja

8,00 kuna po satu

2. karta na parkiralištu s vremenskim ograničenjem
3. dnevna karta

8,00 kuna za pola sata
50,00 kuna po danu

4. pravo na povlaštene parkirališne karte 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,
- 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)
60,00 kuna mjesečno
ili
200,00 kuna četveromjesečno
5. 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)
150,00 kuna mjesečno
6. parkirališne karte za ostale fizičke osobe (uz predočenje valjane prometne i vozačke
dozvole)
200,00 kuna mjesečno
7. cijena jednog sata za autobuse

30,00 kuna po satu

8. dnevna karta za autobuse

150,00 kuna.
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9. parkirališna karta za jedno rezervirano mjesto, koje se daje na korištenje temeljem
Ugovora sa Općinom Vela Luka:
- 250,00 kuna mjesečno (za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan),
- 150,00 kuna mjesečno (za siječanj, veljaču, ožujak, travanj svibanj, listopad, studeni i
prosinac).
Članak 4.
Za korištenje parkirnih mjesta u zoni s vremenskim ograničenjem (Parkiralište – Zadružni
dom) korisnici povlaštenih karata imaju pravo parkiranja bez naplate pola sata.
Za svakih slijedećih pola sata cijena je 8,00 kuna.
Članak 5.
Za Parkiralište br. 3. mala riva kao rezervirani parking određuje se cijena u visini 5.000,00
kuna mjesečno (+ PDV).
Organizator parkiranja regulira odnose sa korisnikom rezerviranog parkinga posebnim
Ugovorom.
Članak 6.
Na cijene utvrđene ovom odlukom se ne obračunava niti plaća porez na korištenje javne
površine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Općine Vela
Luka", a njenim stupanjem na snagu prestaje važiti dosadašnja Odluka o parkiralištima,
parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje br. 7/10, 4/13 i 8/13.
Načelnik:
Tonko Gugić Bakan, v.r.

KLASA:372-03/10-01/005
URBROJ: 2138/05-01-14-01-5
Vela Luka, 10.07.2014. godine

Na temelju članka 40. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik općine Vela Luka" broj
6/13 – pročišćeni tekst) te sukladno Programu poticanja razvoja malog gospodarstva i
poduzetništva i obrtništva i poljoprivrede, te zaštite okoliša na području Općine Vela Luka,
Načelnik Općine Vela Luka 07.07. 2014. godine donosi
PRAVILNIK
o potporama za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina na području Općine Vela
Luka
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Članak 1.
Općina Vela Luka će, u sklopu Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i
poduzetništva i obrtništva i poljoprivrede, te zaštite okoliša na području Općine Vela Luka,
poticati obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina te sadnju poljoprivrednih kultura.
Poticanje u smislu prethodnog stavka ostvarivati će se u obliku novčane potpore
podnositeljima zahtjeva za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina i sadnju
poljoprivrednih kultura na području Općine Vela Luka.
Pravo na ovu potporu ostvaruju fizičke osobe s prebivalištem u Veloj Luci.
Pravo na ovu potporu ostvaruju i fizičke osobe koje nisu upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
Članak 2.
Osnovni pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku:
- zapušteno poljoprivredno zemljište u smislu ovog Pravilnika je zemljište na području K.O.
Vela Luka i K.O. Blato koje nije obrađivano ili nije korišteno za proizvodnju odnosno uzgoj
poljoprivrednih proizvoda najmanje 10 godina, a u posjedu je fizičkih osoba 30 godina
neprekidno.
- poljoprivredne kulture u smislu ovog Pravilnika su trsovi/stabla definirani u Tablici „POPIS
POLJOPRIVREDNIH KULTURA I MINIMALNI BROJ TRSOVA/STABALA PO HA
POTREBAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU ZA OBNOVU ZAPUŠTENIH
POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA NA
PODRUČJU OPĆINE VELA LUKA“, koji je prilog ovog Pravilnika (dalje u tekstu: Tablica).
- kultivirano poljoprivredno zemljište u smislu ovog Pravilnika je zemljište na kojem je
izvršena obnova te sadnja poljoprivrednih kultura po vrstama i količinama iz Tablice.
Članak 3.
Novčana potpora utvrđuje se u visini od 10.000,00 kuna po ha odnosno 1,00 kuna po m
kvadratnom kultiviranog poljoprivrednog zemljišta.
Minimalna poticana površina je 500 m kvadratnih cjelovite površine.
Članak 4.
Ako je na kultiviranom poljoprivrednom zemljištu stavljeno u kulturu, odnosno posađeno
manje od 10% poljoprivrednih kultura koje nisu spomenute u Tablici, smatrati će se kao da je
kultiviranje zemljišta izvršeno u skladu s ovim Pravilnikom.
Članak 5.
Zainteresirana stranka podnosi Općini Vela Luka pisani Zahtjev za potporu za obnovu
zapuštenih poljoprivrednih površina u skladu s ovim Pravilnikom (dalje u tekstu: Zahtjev).
Obrazac Zahtjeva sastavni je dio ovog Pravilnika.
Članak 6.

Obvezan prilog Zahtjevu čine:
- kopija katastarskog plana za čestice zemlje koje će se kultivirati,
- posjedovni list, ne stariji od 6 mjeseci, za čestice zemlje koje će se kultivirati
Ako posjedovni list ne glasi na podnositelja, uz posjedovni list se dostavlja druga
dokumentacija iz koje se vidi pravni osnov raspolaganja zemljištem.
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Članak 7.
"Članove Povjerenstva čine:
- dva službenika općine Vela Luka i
- jedan član iz redova vijećnika Općinskog vijeća Vela Luka kojeg imenuje Općinsko vijeće."
Članak 8.
Na temelju podnesenog zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje stanje na terenu prije i poslije
kultiviranja zemljišta i o tome sastavlja Zapisnik (zapisnik može sadržavati i fotografije stanja
zemljišta).
Zapisnikom se utvrđuju sve činjenice bitne za provedbu ovog Pravilnika.
Obrazac Zapisnika sastavni je dio ovog Pravilnika.
Članak 9.
"Prijevoze Povjerenstva na teren osigurava podnositelj Zahtjeva. Načelnik Općine Vela Luka
može u iznimnim slučajevima odobriti Povjerenstvu upotrebu privatnog automobila za očevid
na terenu, u kojem slučaju posjednik automobila ima pravo na naknadu od 2,00 kune po
prijeđenom kilometru puta."
Članak 10.
"Na temelju sačinjenog i potpisanog Zapisnika iz članka 8. ovog Pravilnika Pročelnik
Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodarstvo i poljoprivredu donosi Rješenje o
isplati potpore za stvarno izvršeno kultiviranje, odnosno Zaključak o odbijanju Zahtjeva.
Na rješenje, odnosno zaključak, podnositelj Zahtjeva ima pravo žalbe Načelniku Općine Vela
Luka u roku 8 dana od dana primitka."
Članak 11.
Potpora se isplaćuje ako su novčana sredstva osigurana u Proračunu Općine Vela Luka, do
visine u kojima su osigurana.
Potpora se isplaćuje prema redoslijedu koji je određen datumom zaključivanja Zapisnika iz
članka 8. ovog Pravilnika.
Članak 12.
"Potpora se ne može isplatiti ako je kultiviranje zemljišta izvršeno i/ili o tome obavješteno
Povjerenstvo poslije 15.12. godine koja slijedi iza godine u kojoj je Povjerenstvo utvrdilo
početno stanje na terenu, osim u iznimnim slučajevima, o čemu odlučuje Načelnik na
prijedlog Povjerenstva, a po posebno podnesenom zahtjevu tražitelja potpore."
Članak 13.
"Tumačenje ovog Pravilnika daje Načelnik Općine Vela Luka."
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Vela
Luka.
Načelnik:
Tonko Gugić,Bakan,v.r.
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KLASA: 320-01/14-01/011
URBROJ: 2138/05-01-14-01
Vela Luka, 08.07.2014. godine

Tablica
„POPIS POLJOPRIVREDNIH KULTURA I MINIMALNI BROJ
TRSOVA/STABALA PO HA POTREBAN ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU
ZAOBNOVU ZAPUŠTENIH POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE
VELA LUKA“
Vrsta

kom/ha

Plemenita loza – vinski kultivari

3000

Plemenita loza – stolni kultivari

2000

Badem

200

Smokva

200

Rogač

100

Maslina Lastovka

150

Maslina Drobnica

150

Maslina Orgula

150
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___________________
(ime i prezime podnositelja Zahtjeva)
___________________ ,
20 270 VELA LUKA
(adresa podnositelja Zahtjeva)
___________________
(OIB podnositelja Zahtjeva)
___________________
(MIPBG)
___________________
(IBAN podnositelja Zahtjeva)
Vela Luka, __________________ godine
POVJERENSTVO
za potporu za obnovu zapuštenih
poljoprivrednih površina
OPĆINE VELA LUKA
ZAHTJEV
za potporu za obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina
Podnosim zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja prava na potporu za obnovu zapuštenih
poljoprivrednih površina i izjavljujem da namjeravam, u skladu s Pravilnikom o potporama za obnovu
zapuštenih poljoprivrednih površina na području Općine Vela Luka, obnoviti zapušteno poljoprivredno
zemljište koje se identificira kao:
Čest. zemlje broj ________, površine ______ m2, u predjelu _____________________
Čest. zemlje broj ________, površine ______ m2, u predjelu _____________________
Čest. zemlje broj ________, površine ______ m2, u predjelu _____________________
Čest. zemlje broj ________, površine ______ m2, u predjelu _____________________
Čest. zemlje broj ________, površine ______ m2, u predjelu _____________________
Čest. zemlje broj ________, površine ______ m2, u predjelu _____________________
Sveukupne površine: ____________________________ m2.
Zahtjevu prilažem:
kopija katastarskog plana za čestice zemlje koje namjeravam obnoviti,
posjedovni list odnosno drugu dokumentaciju iz koje se vidi pravni osnov mog raspolaganja ovim zemljištem.
________________________
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„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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