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Jedinstvena oznaka iz  Plana dono-
šenja zakona, drugih propisa i aka-
ta objavljenog na internetskim stra-
nicama Vlade

-

Koji  su predstavnici  zainteresirane
javnosti  bili  uključeni  u  postupak
izrade odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?

U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i 
upravljanje prostorom imenovano je Povjerenstvo za
razmatranje primjedbi na Prometni elaborat regula-
cije prometa na području grada Solina, TKP 16/12-
15. Članovi su:

Zdravko Latinčić, Grad Solin, predsjednik Povje-
renstva, 

Mario Crljen, Platea d.o.o. Split, član, 



Nino Čerina, Grad Solin, član

Dijana Petković, Grad Solin, član

Je li nacrt bio objavljen na internet-
skim stranicama ili  na drugi odgo-
varajući način? 

da

  

www.solin.hr

ne Druge internetske stranice

 Ako jest, kada je nacrt objavljen,
na kojoj internetskoj stranici i koli-
ko je vremena ostavljeno za savjeto-
vanje? Ako nije, zašto?

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnoš-
ću  trajalo  je  u  razdoblju  od  18.09.2019.  –
22.10.2019.

Koji  su predstavnici  zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Branko  Parat,  zastupa  interes  stanovnika  dijela
Kozjačke ulice.
Mario Bulović, zastupa osobni interes.
Toni Gijevski, zastupa interes građana.
Neno  Šalinović,  zastupa  interes  stanovnika
Mravinaca.
Luka Vrdoljak, zastupa interes stanovnika Kučina.
Ivan  Bekavac,  kao  potpredsjednik  MO  Kučine
zastupa interes građane Kučina.
Josip  Tepić,  zastupa  interes  stanovnika  ul.  Petra
Kružića.
Anonimni  stanovnik  grada  Solina,  zastupa  interes
građana. 
Eduard Grgurinović, zastupa osobni interes i interes
grupe građana iz ul. Petra Hektorovića. 
Gordan  Bezer,  zastupa  interes  stanovnika  i
trgovačkih društava iz ulice Kroz Smiljanovac.
Davor Burić, zastupa interes građana grada Solina.
Antonio  Jurić,  kao  predsjednik  MO  Priko  Vode
zastupa interes građana.
 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRI-
MJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene i

primjedbe  koje  nisu  prihvaćene  i
obrazloženje  razloga neprihvaća-
nja.

U posebnom obrascu u prilogu

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodat-
ne financijske troškove

                  



PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

1. Branko Parat (10.10.2019.) - Prijedlog je djelomično prihvaćen.

Primjedba na prevelik broj umjetnih izbočina na prometnicama na području grada Solina.
Prijedlog da se ne postavljaju nove umjetne izbočine u Kozjačkoj ulici.

Na početku Kozjačke ulice sa sjeverne strane postoje umjetne izbočine koje nisu postavljene u
skladu sa zakonskim propisima te se predlaže uklanjanje istih i postavljanje vibracijskih traka,
za zvučno upozorenje vozačima. U prijedlogu izmjene i dopune Prometnog elaborata ucrtano 
je postavljanje novih umjetnih izbočina, jednim dijelom navedene ulice. Predlaže se da se 
elaboratom planiraju vibracijske trake za zvučno upozorenje vozača, iz razloga geometrijskih 
karakteristika ceste i blizine kuća neposredno uz kolnik ceste.

2. Mario Bulović (10.10.2019.) - Prijedlog je djelomično prihvaćen.

Primjedba na predložene promjene uređenja prometa u ulici A.G. Matoša jer ne eliminiraju 
postojeće probleme. Predlaže da se postavi fiksna kamera za mjerenje brzine ispred križanja 
sa ulicom Petra Zoranića te da se sjeverni trak Matoševe ulice pretvori u nogostup s kolnim 
pristupom  kućama, koje se nalaze u ulici, a južni trak prometnice da bude kolnički trak 
jednosmjerne ulice sa širinom vozne trake od 3 m.

Ulica A.G.Matoša je županijska cesta te je rekonstrucije iste  u nadležnosti Županijske uprave 
za ceste. Za ucrtane izmjene oko uvođenja jednosmjernog prometa  na kraćoj dionici na 
navedenoj prometnici, od križanja sa Zoranićevom ulicom do skretanja za „Bobis“, na 
prometnici s dvosmjernim prometom nije dobivena suglasnost  ŽUC-a te će se promet odvijati
dosadašnjim režimom (dvosmjerno).

3. Toni Gijevski (10.10.2019.) - Prijedlog nije prihvaćen.

Primjedbu ima na predloženu ucrtanu ulicu koja ne postoji, kod ulice Marina Držića te na 
izmjenu regulacije prometa oko uvođenja režima jednosmjernog prometa u ulici Marina 
Držića.
Prijedlog da preostali dio Držićeve ulice promjeni u režim jednosmjerni.

U  Prometnom elaboratu ulica Marina Držića, od raskrižja s ul. Petra Krešimira IV do 
raskrižja s  ulicom Petra Hektorovića, uz formiranje novih uzdužnih parkirališnih mjesta na 
desnoj (sjevernoj) strani,  ucrtana je  izmjena režima prometa u jednosmjerni.
Uz navedeno također je ucrtana dvosmjerna ulica koja je u izgradnj, a koja povezuje ogranak 
ulice Petra Krešimira IV s ulicom Marina Držića. Predlaže se da se u Prometnom elaboratu 
zadrži navedeni prijedlog. 



4. Neno Šalinović (10.10.2019.) - Prijedlog je djelomično prihvaćen.

Primjedba na prijedlog izmjene regulacije prometa u Matoševoj ulici te primjedba  na 
prometno uređenje ulica u Mravincima.

Ulica A.G.Matoša je županijska cesta te je rekonstrukcije iste  u nadležnosti Županijske 
uprave za ceste. Za predložene izmjene oko uvođenja jednosmjernog prometa  na kraćoj 
dionici na navedenoj prometnici, od križanja sa Zoranićevom ulicom do skretanja za „Bobis“, 
na prometnici sa dvosmjernim prometom nije dobivena suglasnost  ŽUC-a te će se promet 
odvijati dosadašnjim režimom (dvosmjerno).
Primjedbe na prometno uređenje ulica u Mravincima nisu predmet ovoga Prometnog 
elaborata te će biti obuhvaćene novim Prometnim elaboratom za naselje Kučine i Mravince.

5. Luka Vrdoljak (10.10.2019.) - Prijedlog je djelomično prihvaćen.

Primjedba na prijedlog izmjene regulacije prometa u Matoševoj ulici te primjedba  na 
prometno uređenje ulica u Mravincima.

Ulica A.G.Matoša je županijska cesta te je rekonstrucije iste  u nadležnosti Županijske uprave 
za ceste. Za predložene izmjene oko uvođenja jednosmjernog prometa  na kraćoj dionici na 
navedenoj prometnici, od križanja sa Zoranićevom ulicom do skretanja za „Bobis“, na 
prometnici sa dvosmjernim prometom nije dobivena suglasnost  ŽUC-a te će se promet 
odvijati dosadašnjim režimom (dvosmjerno).

6. Ivan Bekavac (10.10.2019.) - Prijedlog je djelomično prihvaćen.

Primjedba  na  izmjenu  režima  prometa  u  Matoševoj  ulici.  Prijedlog  da  se  umjesto
semaforiziranog križanja  sa ulicom Petra Hektorovića da se izgradi  rotor.

Ulica A.G.Matoša je županijska cesta te je rekonstrucije iste  u nadležnosti Županijske uprave 
za ceste. Za predložene izmjene oko uvođenja jednosmjernog prometa  na kraćoj dionici na 
navedenoj prometnici, od križanja sa Zoranićevom ulicom do skretanja za „Bobis“, na 
prometnici sa dvosmjernim prometom nije dobivena suglasnost od ŽUC-a te će se promet 
odvijati dosadašnjim režimom (dvosmjerno).

7. Josip Tepić (16.10.2019.) - Prijedlog nije prihvaćen.

Prijedlog da se postave umjetne izbočine u ulici Petra Kružića između kbr. 74 i 78

Za postavljanje umjetnih izbočina i uzdignutih ploha na kolniku, u ulici Petra Kružića, između
kućnih brojeva 74 i 78, ne postoje uvjeti sa važećom Pravilničkom regulativom.



8. Anonimni građanin (18.10.2019.) - Prijedlog nije prihvaćen.

Primjedba na izmjenu regulacije prometa u ulici A.G. Matoša. Prijedlog da se napravi nova 
cesta koja će prolaziti ispod servisa Toyota i izlaziti kod poligona Hrvatskih cesta, 
rekonstrukciju križanja Zoranićeve ulice i ulice A.G.Matoša jer na postojećem autobus ne 
može skrenuti ukoliko ima vozilo iz suprotnog smjera, koji čeka na skretanje te ulicu A.G. 
Matoša napraviti jednosmjernom i to kao jednotračnu, koja će biti dovoljno široka, a s jedne i
druge strane omeđena pločnikom za pješake.

Ulica A.G.Matoša je županijska cesta te je rekonstrucije iste  u nadležnosti Županijske uprave 
za ceste. Za ucrtane izmjene oko uvođenja jednosmjernog prometa  na kraćoj dionici na 
navedenoj prometnici, od križanja sa Zoranićevom ulicom do skretanja za „Bobis“, na 
prometnici s dvosmjernim prometom nije dobivena suglasnost ŽUC-a te će se promet odvijati 
dosadašnjim režimom (dvosmjerno).

9. Eduard Grgurinović (21.10.2019.) - Prijedlog nije prihvaćen.

Primjedba na ucrtane  umjetne izbočine u Hektorovićevoj ulici jer nisu adekvatno postavljeni
i kao takvi pri svakom prolasku gospodarskih vozila dolazi do enormnog povečanja buke koja
se manifestira kao mini eksplozije po cijeloj dužini ulice. Vremenom će kao rezultat vibracije
doći do oštećenja objekata u neposrednoj blizini prometnice. Prijedlog da se ukloni sporna
umjetna izbočina koja nije u skladu s Prometnim elaboratom

Umjetne izbočine u ulici Petra Hektorovića, nakon rekonstrukcije navedene prometnice, su 
postavljene u skladu sa važećom Pravilničkom regulativom. 

10.Gordan Bezer i stanari te predstavnici trgovačkih društava iz ulice 
Kroz Smiljanovac (21.10.2019.) - Prijedlog nije prihvaćen.

Primjedba na predloženu regulaciju u ulici Kroz Smiljanovac.

Ulica Kroz Smiljanovac je i do sada bila javna prometna površina, koja je u jednom dijelu od 
pristupa sa Splitske ulice bila zatvorena za sav promet osim za stanare.
Zbog poboljšanja protočnosti prometa na užem dijelu područja i mogućnost korištenja  
prometnice za komunalna vozila, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila, u Prometnom 
elaboratu je  predloženo da se u ulici Kroz Smiljanovac, od pristupa sa Splitske ulice do prvog
skretanja udesno, koristi jednosmjerni režim prometa, a ostali dio prometnice kao dvosmjerni.



11.Davor Burić (21.10.2019.) - Prijedlog je djelomično prihvaćen.

Primjedbe na postojeće stanje:
- u Splitskoj ulici na skretanju prema Vranjicu nedostaje pješački prijelaz, 
- u ulici Marina Držića ucrtana je spojna dvosmjerna cesta koja u stvarnosti ne 

postoji, 
- u Zvonimirovoj ulici, između kbr. 123, 125 i 127, postoji spojna cesta parking koji 

nije ucrtan.
Prijedlog:

da se na nogostupima, uz pješačke prijelaze u centru izgrade rampe za osobe s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Ispitati mogućnost izgradnje rotora na križanjima sljedećih ulica:
- Tuđmanova-Stjepana Radića; 
- Matoševa –Hektorovićeva; 
- Marka Marulića i PKIV;
-  Dračevac(kraj podvožnjaka ispod brze ceste). 

Staviti pod naplatu  i iscrtati sva parkirna mjesta između Zvonimirove ulice i ulice Stjepana 
Radića te područja kod OŠ Don Lovre Katića. 
U ulici Gašpina mlinica( nasuprot Studenca) skinuti istočni rubnjak koji je postavljen u 
križanju. 
Ispitati mogućnost da se ulica Gašpina Mlinica, između ulice Martina Žižića  i Put Majdana, 
proširi za dvosmjerni promet. 
U ulici Zvonimirova, od Erste banke do bunkera, ulično parkiralište koje se sada dijelom 
nalazi na istočnom, a dijelom na zapadnoj strani, trebalo bi na cijeloj dionici prebaciti na 
jednu stranu. 
U Kliškom putu ne stavljati prometni znak zabrane zaustavljanja i parkiranja, između kbr. 15
i  24,  te  da  se  ulica  Kliški  put  regulacijom prometa  pretvoriti  u  jednosmjernu.  Izmjestiti
autobusne postaje u Splitskoj ulici (Meterize-Vranjic) 100-150 m južnije uz semaforizirano
raskrižje s Matoševom ulicom.

U predloženom Prometnom elaboratu na križanju Splitske i Krešimirove ulice ucrtan je 
pješački prijelaz sa pripadajućim vertikalnim prometnim znakovima. Postojeća signalizacija 
će se obnoviti i postaviti prometni znakovi.
Ulica Marina Držića, od raskrižja s ul. Petra Krešimira IV do raskrižja s ul. Petra Hektorovića,
uz formiranje novih uzdužnih parkirališnih mjesta na desnoj (sjevernoj) strani, u predloženom
Prometnom elaboratu ucrtana je  izmjena režima prometa u jednosmjerni.
Uz navedeno, također je ucrtana dvosmjerna ulica koja je u izgradnji, a koja povezuje ogranak
ulice Petra Krešimira IV s ulicom Marina Držića. 
Izgradnja rampi za osobe s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti na nogostupima, uz 
pješačke prijelaze u centru grada nije predmet ovog Prometnog elaborata.
Rekonstrukcija navedenih križana je u nadležnosti ŽUC-a, osim križanja ulica Marka 
Marulića i P. Krešimira IV, za koje ne postoje tehnički uvjeti te nisu predmet ovog Prometnog 
elaborata.
Stavljanje pod naplatu i iscrtavanje parkirnih mjesta, između Zvonimirove ulice i ulice 
Stjepana Radića, te područje oko O.Š. Don Lovre Katića nisu predmet ovog Prometnog 
elaborata.
Rubnjak koji je postavljen na istočnoj strani, u ulici Gašpina mlinica ( nasuprot Studenca ) 
nije predmet ovog elaborata ali će se ukloniti.
Za proširivanje ulice Gašpina mlinica, između ulica Dr. Martina Žižića i Put Majdana te 
promjena režima u dvosmjernu ulicu, ne postoje tehnički uvjeti  i nije predmet ovoga 



Prometnog elaborata.
Navedeni problemi oko uličnog parkiranje u ulici Kralja Zvonimira nisu predmet ovoga 
Prometnog elaborata, jer  se ne radi o regulaciji i vođenju prometa, već o dislociranju 
postojećih parkirališnih mjesta, za koje treba izraditi posebnu dokumentaciju.
Nakon rekonstrukcije ulice Kliški put, u sljedećoj godini, ista će se i prometno urediti.
 Izmještanje autobusnih postaja, na predložene lokacije u Splitskoj ulici, su u nadležnosti  
ŽUC-a . 

12. Antonio Jurić (22.10.2019.) - Prijedlog je djelomično prihvaćen.

Primjedba na izmjenu režima prometa u ulici A.G. Matoša.
Prijedlog da se uz južnu stranu kolnika u cijeloj njegovoj duljini izgradi nogostup širine min.
1,5  m,  te  kao  alternativa  ovoj  prometnici,  kao  dvosmjernoj  je  izgradnja  novoplanirane
prometnice kroz Karabaš.

Ulica A.G.Matoša je županijska cesta te je rekonstrucije iste  u nadležnosti Županijske uprave 
za ceste. Za ucrtane izmjene oko uvođenja jednosmjernog prometa  na kraćoj dionici, na 
navedenoj prometnici, od križanja sa Zoranićevom ulicom do skretanja za „Bobis“, na 
prometnici s dvosmjernim prometom, nije dobivena suglasnost  ŽUC-a te će se promet 
odvijati dosadašnjim režimom (dvosmjerno).

13.Nikola Radomilović (24.10.2019.) - Prijedlog je prihvaćen.

Prijedlog da se Prometnim elaboratom premjesti jedno  od dva parkirališna mjesta za inva-
lidne osobe koja su ucrtana na navedenoj lokaciji te ucrta u neposrednoj blizini stambenog 
objekta na lokaciji Kliški put 1.

Predlaže se da se Prometnim elaboratom premjesti jedno od dva parkirališna mjesta za inva-
lidne osobe, koja su ucrtana na navedenoj lokaciji i ucrta u neposrednoj blizini stambenog 
objekta na lokaciji Kliški put 1.

14.Branimir Brko (04.10.2019.) - Prijedlog je prihvaćen.

Primjedba na postavljene umjetne izbočine u ulici Gašpina Mlinica. Prijedlog da se zbog ne-
izdržive buke i trešnje uklone postojeće i postave nešto blaže umjetne izbočine. 

U  ulici  Gašpina  mlinica  postoje  umjetne  izbočine,  koje  nisu  postavljene  u  skladu  sa
zakonskim propisima. Predlaže se elaboratom planirati vibracijske trake za zvučno upozorenje
vozača,  iz  razloga geometrijskih karakteristika ceste  i  blizine kuća,  neposredno uz kolnik
ceste.
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