Na temelju članka 4. Odluke o ureñenju prometa u gradu Puli («Službene novine»
Grada Pule br. 5/97 i 2/09) i članka 60. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule
br. 9/06), Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj 15.svibnja 2008.godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o uvoñenju nove organizacije prometa u Puli na dijelu Marulićeva-Nazorova ulica
I
Utvrñuje se potreba uvoñenja nove organizacije prometa u Puli na dijelu MarilićevaNazorova ulica.
II
Nova organizacija prometa iz točke I ovog Zaključka se sastoji u uvoñenju
jednosmjernog prometa u Marulićevoj ulici, na dijelu od Trga Republike do Kranjčevićeve
ulice, sa dozvoljenim smjerom prema Kranjčevićevoj ulici, jednosmjernog prometa u
Nazorovoj ulici, na dijelu od Kranjčevićeve ulice do Ulice Marsovog polja, sa dozvoljenim
smjerom prema Ulici Marsovog polja, kao i u uvoñenju jednosmjernog prometa u Rovinjskoj
ulici, na dijelu od Marulićeve ulice do Nazorove ulice, sa dozvoljenim smjerom prema
Nazorovoj ulici, jednosmjernog prometa u Balotinoj ulici, na dijelu od Nazorove ulice do
Marulićeve ulice, sa dozvoljenim smjerom prema Marulićevoj ulici, jednosmjernog prometa u
Vitezićevoj ulici, na dijelu od Nazorove ulice do Marulićeve ulice, sa dozvoljenim smjerom
od Nazorove ulice do Marulićeve ulice, te jednosmjernog prometa u Kranjčevićevoj ulici, na
dijelu od Marulićeve do Nazorove ulice, sa dozvoljenom smjerom prema Nazorovoj ulici.
Nova organizacija prometa iz točke II naznačit će se na terenu postavljanjem nove
prometne signalizacije i usklañenjem postojeće prometne signalizacije, te postavljanjem
zaštitne metalne ograde na dijelu parkirališta u ulici Marsovog polja, a sve prema prometnom
projektu broj 1065/08, izrañenom od strane CARDO d.o.o. Pula, koji je sastavni dio ovog
Zaključka, a sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
(“Narodne novine” br. 33/05 i 64/05).
III
Za provoñenje ovog Zaključka nadležan je Upravni odjel za komunalni sustav i
imovinu Grada Pule.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim
novinama” Grada Pule.
Klasa: 340-01/08-01/26
Urbroj:2168/01-04-05-0043-08-4
Pula, 15.svibnja 2008.
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Boris Miletić
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Obrazloženje
U svrhu produžetka I. koordiniranog (zelenog) vala na tzv. transferzali sjever-jug i
jug-sjever u gradu Puli, a koji će se odvijati uzduž Marulićeve ulice, od Trga Republike do
Kranjčevićeve ulice i Kranjčevićevom do Radićeve ulice (smjer sjever- jug) i od Radićeve
ulice, Kranjčevićevom, Nazorovom, do Ulice Marsovog polja sa spojem na Mutilsku ulicu,
odnosno na Trg Republike (smjer jug-sjever), ukazala se potreba preregulacije prometa u
Marulićevoj i Nazorovoj ulici, kao i u pripadajućim poprečnim ulicama, Vitezićevoj,
Balotinoj i Rovinjskoj ulici u Puli.
Od strane tvrtke CARDO d.o.o. Pula, izrañen je prometni projekat spomenute
preregulacije prometa, broj 1065/08. Idejno rješenje ovog projekta razmatrano je i usvojeno
na 4. sjednici Povjerenstva za praćenje organizacije, regulacije i sigurnosti prometa na
cestama na području grada Pule, održane 18. veljače 2008. godine.
Nadalje, u provedenom postupku, na ovaj prometni projekat, ishodovana je pozitivna
suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske, Broj:511-08-0531/05-2008.J.L. od 02. svibnja 2008. godine, a sve sukladno članku 5. stavak 1. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 105/04 i 142/06) i članku 4. Odluke o
ureñenju prometa u Gradu Puli ("Službene novine" br. 5/97 i 9/02).
Detalji prometnog rješenja prikazani su u tehničkom opisu i grafičkom dijelu
priloženog prometnog projekta, a opis opreme i izvoñenja potrebnih radnji iskazani su u
troškovniku koji je sastavni dio ovog prometnog projekta. Za provoñenje ovog Zaključka
potrebno je osigurati sredstva u visini od oko 495.483,00 kuna bez PDV-a (uključena okomita
i vodoravna prometna signalizacija, kao i zaštitna metalna ograda), i to iz razdjela R4,
pozicija: P 341 32349018, P 341 32349019 i P 341 32349220 Proračuna Grada Pule za 2008.
godinu, a predviñena su u Programu održavanja komunalne infrastrukture u dijelu održavanja
prometnica.
Člankom 4. uvodno citirane Odluke, propisano je da Gradsko poglavarstvo Grada Pule
na prijedlog ovog Upravnog odjela, zaključkom propisuje uvoñenje nove regulacije prometa,
stalne zabrane i ograničenje prometa, uvoñenje jednosmjernih i dvosmjernih ulica, uvoñenje
pješačkih zona i sl.
Sukladno iznesenom predlaže se donošenje predmetnog Zaključaka.
P.O. GRADSKOG POGLAVARSTVA
Damir Prhat, dipl.ing.v.r.
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