GRAD BIOGRAD NA MORU

Naziv nacrta Odluke,
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Cilj i glavne teme
savjetovanja

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt Prijedloga
Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Biograda na Moru

Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Člankom 5. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj
67/08., 48/10. – Odluka USRH, 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17.), propisano
je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama toga
Zakona, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju
promet na svom području tako da određuju: 1. ceste s prednošću prolaska, 2. dvosmjerni,
odnosno jednosmjerni promet, 3. sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom
putem elektroničkih sustava i video nadzora, 4. ograničenje brzine kretanja vozila, 5. promet
pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje
stoke, 6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja, 7. zone smirenog prometa, 8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih
vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i
način deblokade tih vozila, 9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na
opasnim mjestima, 10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne
tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih
ustanova, igrališta, kino dvorana i sl., 11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan
kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje, 13. uvjete prometovanja vozila i
opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.
Člankom 35. stavkom 1. točkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01.- vjer. tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12., 19/13. – proč. tekst, 137/15. – ispr. i 123/17.) propisano je da predstavničko
tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Člankom 26. stavkom 1. točkom 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik
Grada Biograda na Moru“ broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15. i 2/18.), određeno je da
Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog
djelokruga Grada Biograda na Moru.
II. PRIKAZ STANJA I PROMJENE
U trenutno važećoj Odluci o uređenju prometa na području Grada Biograda na Moru
(„Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, broj 4/08., 5/11. i 3/12.) u članku 8. stavku 1.
točki b) alineji prvoj, propisana je povremena zabrana prometa za područje od zgrade „stare
škole“ prema Trgu kralja Tomislava, dalje obalom Kralja Petra Krešimira IV. do caffe-bara
„Roko“, te od spomenika kralju Tomislavu do ispred dvorišnog ulaza u hotel „Kornat“ u
vremenu od 19,00 – 01,00 sati za razdoblje od 15. lipnja – 15. rujna. Vijeće I. Mjesnog
odbora Grada Biograda na Moru za predio Poluotok i Centar, na svojoj 12. sjednici održanoj
25. travnja 2019. godine ponovno je aktualiziralo pitanje vremena zatvaranja rive u glavnoj
sezoni, te su zaključkom upućenog gradonačelniku predložili zatvaranje prometa na rivi od
19,00 – 24,00 sata, u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza tekuće godine, koji prijedlog je
gradonačelnik u većem dijelu načelno prihvatio, te se upućuje prijedlog Gradskom vijeću radi
donošenja odluke.
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svibanj 2019. godine
Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada
Biograda na Moru objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru
http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorena-savjetovanja
Javno savjetovanje trajalo je petnaest (15) dana te je bilo otvoreno od 13. svibnja 2019. do
28. svibnja 2019. godine.

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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