
Na temelju članka 38. točka 2. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik Općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj 1/01 i 3/05), stavka 4. Članka 13. Odluke o sigurnosti prometa na 
cestama i ulicama Općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-
Uskoplje“, broj:7/19)  i članka 89. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje 
(„Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“, broj 7/13), Općinsko vijeće Gornji Vakuf-
Uskoplje na svojoj _. redovitoj sjednici održanoj dana _____ 2020 godine, donijelo je: 
 

O D L U K U 
O uspostavi pješačke zone u užem urbanom dijelu  

naseljenog mjesta Gornji Vakuf-Uskoplje 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se, privremeno za razdoblje od 01.07.2020. do 31.08.2020. godine, 
pješačka zona na užem urbanom dijelu naseljenog mjesta Gornji Vakuf-Uskoplje: 
 

− U Ulici Gradska (I dio od križanja sa Ulicom Matije Gupca do križanja sa Ulicama Branka 
Mikulić i Fra Anđela Zvizdovića i II dio od križanja sa Ulicama Branka Mikulić i Fra Anđela 
Zvizdovića do križanja sa Ulicama Javić i Hadžijusufovića sokak. Ulicama Branka Mikulić i 
Fra Anđela Zvizdovića se dopušta promet sa zabranom skretanja u Ulicu Gradska) od 
01.07.2020. do 31.08.2020. godine svakodnevno u vremenu  od 18-23 h prema 
usvojenoj situaciji-planu Pješačke zone koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen 
sastavni dio.  

 
Članak 2. 

 
Pješačku zonu će Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove i Služba za prostorno 
planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar obilježiti neophodnom prometnom 
signalizacijom prema usvojenom planu i o uvođenju iste upoznati nadležnu Policijsku postaju i 
javnost. Kretanje vozila pješačkom zonom je zabranjeno u navedenom razdoblju, osim u slučaju 
hitne i prijeke potrebe kada se može dozvoliti kretanje vozila javnih komunalnih, vatrogasnih, 
policijskih i drugih službi za obavljanje nekog hitnog zadatka u Pješačkoj zoni, te vozilima 
građana-stanara i pravnih osoba koje imaju vlastite garaže ili dvorišta za parkiranje vlastitih 
vozila i vozilima pravnih osoba kada je neophodno da izvrše dostavu robe za potrebe svog 
poslovanja u ulici koju obuhvata Pješačka zona u vrijeme zabrane uz maksimalno zadržavanje u 
Zoni od 30 minuta. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine 
Gornji Vakuf-Uskoplje“ 
 
 
Broj: 01- ________ /20 
Gornji Vakuf-Uskoplje,       Predsjednik 
 _________ 2020 Godine             Općinskog vijeća 

    Goran Batinić, mag. nov. 
                       
 
 
 


