
 Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne 

novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11. i 80/13) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), po prethodnoj Suglasnosti  

Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave cestovnog i željezničkog prometa 

KLASA: __________ URBROJ: __________ od ___________, Suglasnosti   Ministarstva 

unutarnjih poslova, Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Odjel policije Broj: 

__________________ od _____________ i Suglasnosti Županijske uprave za ceste 

Koprivničko-križevačke županije KLASA: ___________________ URBROJ: ____________ 

od ______________, Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na  5. sjednici održanoj  

28. listopada 2013. donijelo je 

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

o izmjenama i dopuni Odluke o uređenju prometa  

na području Općine Kloštar Podravski 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o uređenju prometa na području Općine Kloštar Podravski (u daljnjem 

tekstu: Odluka) („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/05. i 5/12) u 

članku 3.  točki 3. alineji 2. riječ „Velikoj“ zamjenjuje se riječju „Maloj“. 

 

Članak 2. 

 U članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi: 

Nogostupi se protežu po slijedećim ulicama prema mjestima: 

- Kloštar Podravski: 

- Kozarevac: 

- Budančevica: 

 

Članak 3. 

 Članak 6. mijenja se i glasi: 

 

„Zabranjuje se promet teretnim vozilima čija ukupna masa prelazi 3,5 tona na 

području Općine Kloštar Podravski na prometnicama u nadležnosti Općine,  osim vozilima 

dostave čija ukupna masa  ne prelazi 7,5 tona i to radnim danom u vremenu od 7:00 do 15:00 

sati.“.  

 

Članak 4. 

 

U članku 4. Odluke u točki 2. Kloštar Podravski alineji 3. riječ „ŠPORT“ se 

zamijenjuje riječju „kod kućnog broja____.“. u  točki 3. Kozarevac aliniji 1. riječ „Gašparec“ 

zamijenjuje se riječju „kućnog broja ____“, i riječ „Dergez“ se zamijenjuje riječju „ kod 

kućnog broja ___“. 
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Članak 5. 

 

U članku 13. riječ „nogostupima“ briše se. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 17. riječ „ŽIGA“ zamijenjuje se riječju „ispred kućnog broja____“, a riječ 

„bistroa 5 AS“ zamijenjuje se riječju „ispred kućnog broja ____.“. 

 

Članak 7. 

 Članak 20. mijenja se i glasi: 

 

 „Od zabrana iz članka 6. i 13. ove Odluke ne odnosi se na vozila kojima je dopušteno 

prometovanje sukladno odluci općinskog načelnika Općine Kloštar Podravski i vozilima 

policije, vatrogasaca, hitne pomoći i drugim vozilima od službe javnog interesa.“.  

 

Članak 8. 

 

 U cijelom tekstu Odluke riječi „Odbor za uređenje prometa i prometnica na području 

Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Odbor)“ zamjenjuje se riječima „Vijeće za 

prevenciju Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu: Vijeće)“ i njihovim izvedenicama u 

odgovarajućem padežu i rodu. 

 

 

Članak 9. 

 

 U točki XII. riječ „kaznene“ zamjenjuje se riječju „prekršajne“. 

 

Članak 10. 

 

U članku 31. iza riječi „objekta“ dodaju se riječi: „i to: nogostup i druge pješačke prolaze 

ispred objekata.“. 

 

 

Članak 6. 

 

 U članku 32. brojka „200,00“ zamjenjuje se brojkom „1.000,00“. U točki 1. Riječi 

„cesti, ulici ili parkiralištu“ zamijenjuje se riječima „zelenim  površinama, parkovima i 

ostalim javnim površinama“. U točki 2. riječ „cesti“ zamijenjuje se riječi „zelenoj površini, 

parkovima i ostalim javnim površinama.“. 

 

 

Članak 7. 

 

 Članku 34.  

Članak 8. 

 

 U članku 35. brojka „200,00“ zamjenjuje se brojkom „1.000,00“. 
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Članak 9. 

 

 U članku 36. stavku 1. brojka „200,00“ zamjenjuje se brojkom „1.000,00“, u stavku 2. 

brojka „1.000,00“ zamjenjuje se brojkom „3.000,00“, a brojka „200,00“ zamjenjuje se 

brojkom „1.000,00“. 

 

Članak 10. 

 

 Iza članka 36. dodaje se članak 36.a koji glasi: 

 

 „Novčanom kaznom u svoti 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz 

članka 20. ove Odluke. 

 Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u svoti 10.000,00 kuna kaznit 

će se pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u svoti 2.000,00 

kuna.“ 

 

Članak 11. 

 

 Ovaj prijedlog Odluke nakon pribavljenih suglasnosti uputit će se Općinskom vijeću 

Općine Kloštar Podravski na donošenje. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

 

KLASA: 340-08/13-01/02 

URBROJ: 2137/16-13-1 

Kloštar Podravski, 28. listopada 2013. 

 

                PREDSJEDNIK: 

 

        Mirko Debeljak 


