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 11. sjednici održanoj dana 18.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.“.
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