Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08.,
48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17) i članka 26. Statuta Grada Trogira
(„Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13., 9/13., 6/14. i 01/18.) Gradsko vijeće Grada
Trogira, na …………. sjednici održanoj dana …….svibnja 2018.g., donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopuni
Odluke
o uređenju prometa na području Grada Trogira

Članak 1.
U Odluci o uređenju prometa na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br.
3/12, 4/12, 4/13 i 3/14) u članku 1. stavak 2. točka 12.) briše se.
Stavak 3. mijenja se i sada glasi:
„Sastavni dio ove Odluke je Projekt uređenja prometa na području grada Trogira izrađen od
RENCON d.o.o., Osijek, br. 35/2011, kolovoz 2011. (u daljnjem tekstu: Projekt) te Izmjena
regulacije prometa u ulicama „Hrvatskih mučenika“ i „Hrvatskog proljeća 1971.“ (Parkiralište
„Fortin“) u Trogiru“, izrađenom od strane tvrtke Prometni projekti d.o.o., Split T.D. 26/2018.“
Članak 2.
U članku 6. stavku 1. iza riječi „(cesta D-126)“ dodaju se riječi “i ulici Hrvatskih mučenika“.
U stavku 3. riječi: „hrvatskih mučenika i“ brišu se.
Članak 3.
Članak 22. stavak 2. alineja 5. mijenja se na način da sada glasi:
„Prostor u staroj gradskoj jezgri u ulici Hrvatskih mučenika koji se uređuje sukladno
Prometnom projektu Izmjena regulacije prometa u ulicama „Hrvatskih mučenika“ i „Hrvatskog
proljeća 1971.“ (Parkiralište „Fortin“) u Trogiru“, izrađenom od strane tvrtke Prometni projekti
d.o.o., Split T.D. 26/2018.“
Članak 4.
Članak 32. mijenja se na način da sada glasi:
„Pješačkom zonom određuje se područje stare gradske jezgre osim ulice Blaža Jurja
Trogiranina (D 126) koja predstavlja glavnu prometnu poveznicu kopna s otokom i ulice
Hrvatskih mučenika koja je utvrđena kao parkirališna površina.“
Članak 5.
Glava Uvjeti prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama
članak 41. brišu se.
Članak 6.
Članak 42. briše se.

Članak 7.
U članku 46. stavak 1. alineja 4. i 5. brišu se.
Stavak 3. alineja 3. briše se.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Trogira.“.
KLASA:
URBROJ:
Trogir,

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Ante Piteša, ing.

OBRAZLOŽENJE
Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na
području Grada Trogira je članak 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(„Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17).
Tijekom proteklih godina ulice Hrvatskih mučenika i Hrvatskog proljeća 1971. bile su
parkirališta u sustavu naplate. Pokazalo se potrebnim ulicu Hrvatskog proljeća 1971. izuzeti
iz parkirališnih površina te proglasiti pješačkom zonom, kako zbog sigurnosti velikog broja
pješaka tako i zbog vizualnog identiteta neposrednog pristupa trogirskoj rivi i Kaštelu
Kamerlengo.
Odabrana tvrtka za izradu izvedbenog prometnog projekta je tvrtka PROMETNI PROJEKTI
d.o.o., Split, Požeška 2 te je izrađen projekt Izmjena regulacije prometa u ulicama „Hrvatskih
mučenika“ i „Hrvatskog proljeća 1971.“ (Parkiralište „Fortin“) u Trogiru, T.D. 26/2018. prema
Situaciji novog prometnog rješenja koji je u prilogu ove Odluke.
U ulici Hrvatskog proljeća 1971. zabranjuje se prometovanje i parkiranje vozilima osim za
slučajeve propisane Pravilnikom o uvjetima i naknadama za prometovanje motornim i
elektromotornim vozilima unutar pješačkih zona („Službeni glasnik Grada Trogira“ br.08/10).
Isto tako, sukladno članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama dobivena je prethodna
suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Broj: 511-12-05-UP/I-443/2018 od 03. travnja
2018. na predmetno prometno Rješenje.

PRIVREMENI PROČELNIK
Ivan Meštrović, dipl.inž.građ.
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Na temelju članka 40. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ 4/13, 09/13,
06/14 i 01/18) Gradonačelnik Grada Trogira dana 23. travnja 2018. godine donio je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na
području Grada Trogira te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Trogira na
razmatranje i donošenje u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:
-Gradskom vijeću Grada Trogira
-UO za komunalno gospodarstvo i
investicije
-UO za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

GRADONAČELNIK
Ante Bilić, dipl.inž.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA
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GRADONAČELNIK

PRIJEDLOG AKTA:

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju
prometa na području Grada Trogira

PRAVNI TEMELJ:

Zakon o sigurnosti prometa na cestama
(„Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11.,
80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17) i
čl. 26. Statuta Grada Trogira („Službeni
glasnik Grada Trogira“ 4/13, 09/13, 06/14 i 01/18)

PREDLAGATELJ:

GRADONAČELNIK

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

GRADSKO VIJEĆE GRADA TROGIRA

TROGIR, svibanj 2018.g.

