
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KALI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/22
URBROJ: 2198/14-01-20-9
Kali, dana 19. 05. 2020. godine

Temeljem članka 5. stavak 1. točka 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne 
Novine br.67/08, 74/11,80/13,158/13,92/14,64/15, 108/17 i 70/19,  i 48/10- Odluka Ustavnog 
suda Republike Hrvatske , 74/11, 80/13 i 158/13- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 
i 92/14,64/15 i 108/17, članka 32. Statuta Općine Kali ( Službeni Glasnik Općine Kali br.: 
2/13,6/14,1/18,2/20) , te prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske 
uprave Zadarske, Služba policije Broj: 511-18-03-48-3/9-2020 od 11. svibnja  2020. g. 
Općinsko vijeće Općine Kali  na svojoj 22. sjednici održane dana 19. 05. 2020. godine, 
donosi:

ODLUKU
O ODREĐIVANJU I UREĐENJU PROMETA

NA PODRUČJU PJEŠAČKE ZONE „BATALAŽA“ U KALIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

   Ovom Odlukom uređuje se promet na području pješačke zone „Batalaža“ (u daljnjem 
tekstu: „pješačka zona“) u Kalima u vrijeme turističke sezone u razdoblju od 15.06. do 
15. 09. u vremenu od 10:00 do 22:00 sati

    Pješačka zona  obuhvaća prostor:
-   Sječište Ulice Kaljskih ribara i pomoraca i ulice Lađina  do  parkirališta na čest. zem. 
13181 k.o Kali , a sve prema  Prometnom elaboratu  br. 10/20   izrađenog  po projektantu 
Damiru Mandri dipl. ing.građ., iz veljače 2020 godine.  

     Pješačka zona, u smislu ove odluke, je područje koje je namjenjeno za kretanje pješaka  i u
kojoj nije dozvoljeno kretanje vozila osim vozila  s posebnom dozvolom. 

Pješačka zona obilježava se prometnim znakovima, dopunskim pločama i oznakam.



Unutar pješačke zone mogu se postaviti fizičke prepreke za ograničenje prometa.
Vrstu fizičke prepreke i mjesto gdje će se postaviti određuje  odlukom Općinski načelnik uz 
prethodnu suglasnost i izdavanja izmjene i dopune rješenja Ministarstva  unutarnjih poslova 
PU zadarske.

II. PROMETOVANJE U PJEŠAČKOJ ZONI

Članak  2.

Unutar pješačke zone smiju prometovati bez odobrenja:

- Vozila hitne pomoći,
- Vatrogasna vozila,
- Vozila MUP-a,
-  Vozila istražnog sudca,
- Vozila koje prevoze umrlu osobu,
- Vozilo „Čistoće“ d.o.o.  Zadar
- Pokretni stolci s motorom za invalide i nemoćne osobe,
- Dječja prijevozna sredstva, (dječji bicikl, tricikl, romobil, automobilčić na električni ili 
nožni     
   pogon i sl.) kojima upravljaju djeca do navršene sedme godina života.
- transportna kolica, ručna kolica,  električna kolica,

 Vozila na motorni pogon, električna prijevozna sredstva priključna vozila( u daljnjem tekstu :
(„prijevozna sredstva“) koja nisu navedena  u stavku 1. ovog članka, smiju  prometovati 
unutar Pješačke zone samo temeljem  posebnog odobrenja. 

Članak 3.

Najveća dopuštena brzina u Pješačkoj zoni ograničena je na brzinu pješačkog hoda. 
Vozači vozila u Pješačkoj zoni moraju prilikom vožnje dati prednost pješacima i prema 
potrebi zaustaviti vozilo.

Članak 4.

 Prometovanje prijevoznim sredstvima u Pješačkoj zoni, odobriti će se za:

1. Održavanje i izgradnje komunalne infrastrukture
 2. Deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije,
 3. Održavanje električnih i telekomunikacijskih objekata i uređaja,
 4. Dopreme robe za opskrbu prodavaonica, ugostiteljskih objekata i kućanstava te selidbe,
  5. Doprema plina 
  6. Servisiranje aparata , kućanskih aparata,
  7. Prijevoza opreme  radi održavanja priredbi, izložbi, kulturno-zabavnih i sportskih 
manifestacija,
  8.  Pravnim i fizičkim osobama  i obrtnicima koji imaju stalno prebivalište  unutar pješačke  
zone i korisnici poslovnih prostora (vlasnici ili  korisnici), koji imaju parkiralište za vlastite 
potrebe (dvorište, garažu),   



 9. i u drugim slučajevima po odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali  i 
zaključku Općinskog načelnika.

Članak 5.

Prometovanje prijevoznim sredstvima za potrebe iz članka 4. ove  Odluke, dozvoljeno je u 
određene sate i uz maksimalno zadržavanje i to:

PRIJEVOZNA SREDSTVA Z ZA 
POTREBE

VRIJEME PROMETOVANJA MAKSIMALNO ZADRŽAVANJE 
UNUTAR VREMENA 
PROMETOVANJA

IZ TOČKE : 1., 2.,3.,  Od  00.00 do  24.00 sati 120 minuta
IZ TOČKE : 4 .5.,6.,7., Od  06.00 do 10.00 sati i od 

Od 12.00 do 14.00 sati
60 minuta

IZ TOČKE 8., Od  00  do 24,00 sati

Članak 6.

Za prijevozna sredstva za potrebe iz članka 4. ove Odluke  za prometovanje Pješačkom 
zonom mora se ishoditi odobrenje od Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali (prometno 
redarstvo) ili Zaključkom  općinskog načelnika
  Vlasnik ili korisnik vozila mora  najmanje tri dana  prije prometovanja  podnijeti zahtijev za 
ishođenje odobrenja.
 Odobrenje se izdaje bez obveze plaćanja naknade.

Članak 7.

  Za vrijeme prometovanja  vozač mora imati kod sebe odobrenje za prometovanje i dužan ga 
je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe, odnosno dužan je  isto imati istaknuto na vidljivom 
mjestu u vozilu.
     Po prestanku  potrebe navedeno  u odobrenju  iz članka 6.  ove Odluke  mora se napustiti 
pješačka zona  bez obzira je li  vrijeme odobrenja isteklo. 

Prometno redarstvo Općine Kali  vodi evidenciju o počinjenim prekršajima  i o tome 
izvješćuje  Pročelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali.

     U slučajevima zloupotrebe danog odobrenja ili nepridržavanja  odredbi ove odluke, 
Jedinstveni upravni odjel  može uskratiti ponovno izdavanje odobrenja  odnosno ukinuti 
postojeće odobrenje.

III. NADZOR 

Članak 8.

Nadzor na d provedbom ove Odluke provoditi će nadležna policijska uprava, prometno  
redarstvo Općine Kali , svatko u okviru svojih ovlasti, a sukladno Zakonu o sigurnosti 



prometa na cestama i Odluci o komunalnom redu Općine Kali , te ove Odluke, te uz pomoć 
video-nadzora sustava za kontrolu  pristupnih lokacija Pješačkoj zoni.
U  obavljanju nadzora prometni  redar je ovlašten:
1. upozoravati i opominjati,
2. naplatiti novčanu kaznu od počinitelja  prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja,
3. Izdati obvezan prekršajni nalog.

IV. PREKRŠAJNE  ODREDBE

Članak 9.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kazniti će se prekršaj pravna osoba, fizička 
osoba-obrtnik, i fizička osoba : 
* ako bez prethodnog  odobrenja  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali  ili općinskog 
načelnika prometuje Pješačkom  zonom (članak 6. )  

Novčanom kaznom u iznosu 500,00 kn kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ako 
učini prekršaj iz članka 1. ove Odluke.

Članak  10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA :
LOVRE  VIDOV


