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O B R A Z A C

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg 
akta o kojem je savjetovanje 

provedeno
Prometno rješenje naselja Pješčana uvala

Nositelj izrade nacrta akta Upravni odjel za komunalnu izgradnju i 
održavanje

Vrijeme trajanja savjetovanja 11. rujna 2019. – 11. listopada 2019. god.

Metoda savjetovanja Internetsko savjetovanje



Redni 
broj

Predstavnici 
javnosti 

(pojedinac, 
organizacija, 
institucija)

Članak na koji 
se odnosi 
primjedba/
prijedlog

Tekst primjedbe/
prijedloga

Prihvaćanje/ 
neprihvaćanje 

primjedbe/ 
prijedloga sa 

obrazloženjem
1.Ako je projekt 1413/16-3 od 

Via Ing d.o.o. Pula izrađen 
2016. godine onda u 
sadržajnom smislu samo 
slučajnost može potvrditi 
usklađenost projekta i UPU 
Pješčana uvala koji je 
donesen 2018. godine. U 
formalnom smislu prostorni 
plan bi trebao biti „stariji“.

1. Ne prihvaća se 
Obrazloženje:
Izrađeni prometni 
elaborat i UPU ne 
trebaju biti povezani jer 
se prometnim 
elaboratom rješava i 
uređuje postojeće 
stanje.

2. I i V ogranak predstavljaju 
Županijsku cestu i ne mogu 
biti jednosmjerne ulice kako 
je projektom predloženo

2. Ne prihvaća se 
Obrazloženje:
Postojećim propisima 
nigdje nije eksplicitno 
navedeno da Županijska 
cesta ne može biti 
jednosmjerna.

3.VII ogranak – nije definiran 
smjer prometa vozila. 3. Primljeno na znanje

4. III ogranak – parkirališna 
mjesta prikazana su na 
mjestima kolnih i osobnih 
prilaza parcelama

4. Primljeno na znanje 

5.Površina ispred restorana 
Škuža u oba dokumenta 
(projekt i UPU) tretirana je 
kao pješačka površina i u 
tom smislu nije potreban 
pješački prijelaz na početku 
iste površine

5. Ne prihvaća se
Prometna signalizacija 
pješačke zone postavlja 
se neovisno o namjeni 
površine određene UPU 
Pješčana uvala

6.  Ulice u naselju Pješčana 
uvala imaju različita imena 
po različitim izvorima pa 
predlažem da projekt prati i 
pravovaljan popis imena 
ulica

6. Primljeno na znanje 
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Pojedinac J.B.
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Načelne 
primjedbe i 
prijedlozi na 
predloženi 
nacrt akta

7.Kako su većina ulica u 
naselju jednosmjerne, 
predlažem da III i V ogranak 
promjene smjer kretanja 
vozila, a proširen VII 
ogranak bude također 
jednosmjeran. V. ogranak, 
nedavno rekonstruiran je 
tehnički najspremniji da 
prihvati najveći promet jer je 
i tehnički odvojen pješak od 
vozila (ivičnjakom i visinski 
je odvojena kolovozna traka 
od trotoara) i njime bi vozila 
ulazila u južni dio naselja, a 

7. Primljeno na znanje 



izlazila bi III i VII ogrankom. 
Tim bi se rješenjem i 
smanjilo kretanje vozila tim 
dijelom naselja.

8.Prometnice u budućem, 
sjevernom dijelu naselja 
potrebno je detaljnije 
tehnički riješiti i imenovati

8. Primljeno na znanje 

        P R O Č E L N I K:

GORAN PERUŠKO dipl. oec.
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