
 
 

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA 

 

NACRT  

O D L U K E 

o uređenju prometa na području Grada Poreča-Parenzo 

 

Grad Poreč-Parenzo 

Upravni odjel za komunalni sustav 

 

Početak savjetovanja: 20.05.2022. 

 

Završetak savjetovanja: 20.06.2022.            

 

 

RAZLOG DONOŠENJA  

Grad Poreč donio je Odluku o uređenju prometa 2018. godine koja je u međuvremenu 

doživjela izmjenu i dopunu ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj, 05/18 i 11/19). Kako su 

se u višegodišnjem razdoblju dogodile zakonske promjene i promjene na terenu, bilo je nužno 

pristupiti izradi nove Odluke..  

Ovom Odlukom uređuju se promet na području jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu 

suglasnost Ministarstva za unutarnje poslove, na način da se određuju ceste s prednošću 

prolaska, dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet, sustav tehničkog uređenja prometa i 

upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora, ograničenja brzine 

kretanja vozila, promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih 

vozila, gonjenja i vođenja stoke, parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrana parkiranja 

i mjesta ograničenog parkiranja, zona smirenog prometa, blokiranja autobusa, teretnih 

automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za 

parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila, postavljanja i održavanja zaštitnih 

ograda za pješake na opasnim mjestima, pješačkih zona, sigurnih pravca za kretanje školske 

djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, 

zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i slično, uklanjanja dotrajalih, 

oštećenih i napuštenih vozila, površina na kojima će se obavljati test vožnje, terenske vožnje, 

vožnje izvan kolnika, enduro i promidžbene vožnje, uvjete prometovanja vozila opskrbe u 

zonama smirenog prometa i pješačkim zonama i ostalih uvjeta odvijanja prometa. 

Podrobnije razloge donošenja ove Odluke, te sadržaj Odluke (sa prihvaćenim prijedlozima i 

novim prijedlozima predlagatelja) sadrži NACRT ODLUKE  o uređenju prometa na području 

Grada Poreča- Parenzo upućen na savjetovanje s javnošću. 

 

Pozivaju se zainteresirani da, najkasnije do 20.06.2022. godine, dostave svoje komentare na 

Nacrt  Odluke o uređenju prometana području Grada Poreča-Parenzo -  putem OBRASCA za 

savjetovanje na adresu elektroničke pošte: davor.poropat@porec.hr 

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, izradit će se Izvješće, koje će se dostaviti 

Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo uz prijedlog Odluke i objaviti na gradskim 

internetskim stranicama. 


