
 
 

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD TROGIR 
GRADSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA:361-01/19-01/1  
URBROJ: 2184/01-31/01-20-10 
Trogir, 13. ožujka 2020.godine 

 
Na temelju članak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ 67/08, 48/10, 74/11, 
80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) te članka 26. Statuta Grada Trogira ( ''Službeni glasnik Grada 
Trogira“ br. 4/13, 9/13, 6/14, 1/18 i 3/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za 
unutarnje poslove, Gradsko vijeće Grada Trogira na 24. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2020. 
godine, donosi  
 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Trogiru 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o uređenju prometa u Gradu Trogiru („Službeni glasnik Grada Trogira br. 3/12, 4/12 , 4/13, 
3/14, 6/18 i 21/19)  u članku 1. stavak 3. mijenja se na način da isti 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), 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., te Prometni Elaborat 
„Uređenja parkirališta u Trogiru (Soline – trajektna luka)“ izrađen od Geoprojekt d.o.o., oznaka 
projekta:1400-P7-20-02-1,  siječanj 2019. g., te Projekt uređenja prometa na području Grada Trogira 
izrađen od RENCON d.o.o., Osijek, br. 11/2019. studeni 2019.godinu. 
 

Članak 2. 
 
U članku 7. u stavak 1. dodaje se podstavak 8.i 9. koji glasi: 
- Ulica kralja Tomislava u smjeru zapad – istok, 
- Put Kobijaka od kućnog broja 38. do 11. u smjeru istok – zapad. 
 
 

Članak 3. 
 
U članku 23. dodaje se stavak 6. koji glasi: 
„(6) Određene ulice će biti posebno označene Prometni znakovi Zabranjene zaustavljanje i parkiranje 
vozila, a to su: Put Balana, Tina Ujevića, Malo more, djela Put Gradine na otoku Čiovo od križanja s 
Ulicom Gospe kraj mora do kružnog toka za most otok Čiovo – kopno „hrvatskih branitelj“ , ogranku 
ulice Kneza Trpimira kod kružnog toka za most kopno – otok Čiovo „hrvatskih branitelja“, dvije 
površine  uz spojnu cestu za most otok Čiovo – kopno „hrvatskih branitelj“, a sve prema Projekt 



uređenja prometa na području Grada Trogira izrađen od RENCON d.o.o., Osijek, br. 11/2019. studeni 
2019.godinu. 

Članak 4. 
 
U članku 32.mijenja se stavak 1. i  glasi: 
„(1) Pješačkom zonom određuje se područje:  
- Područje zaštićene kulturno – povijesne cjeline Grada Trogira - Unesco lokalitet 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, 

- Područje Trga kraj ribarnice, 
- Područje od istočne granice autobusnog kolodvora uz obalu pa sve do izlaza na Ulicu kneza 

Trpimira, a sve prema Projekt uređenja prometa na području Grada Trogira izrađen od RENCON 
d.o.o., Osijek, br. 11/2019. studeni 2019.godinu.“ 

 
 

Članak 5. 
 
Nadležne službe Grada Trogira provest će izvršenje ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
glede usklađivanja i postavljanja prometne signalizacije i opreme, sukladno Projekt uređenja prometa 
na području Grada Trogira izrađen od RENCON d.o.o., Osijek, br. 11/2019. studeni 2019.godinu.“ 

 
 

Članak 6. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira.“ 
 
 
 

 
                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
                                      Ante Piteša, ing.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


