Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula – Pola (Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09,
12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 09. travnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za evaluaciju pristiglih prijedloga koncepata uređenja kružnog
toka u Puli
Članak 1.
Ovom se Odlukom, kao radno tijelo Gradonačelnika Grada Pule, osniva Povjerenstvo za
evaluaciju pristiglih prijedloga koncepata uređenja kružnog toka u Puli (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u slijedećem sastavu:
1. Aleksandar Matić, Ured Grada, predsjednik Povjerenstva
2. Igor Stanišljević, diplomirani dizajner, Parabureau, član Povjerenstva
3. Nataša Čehić, ovlašteni krajobrazni arhitekta, JU Natura Histrica, član Povjerenstva
4. Igor Stari, dipl.oecc - Herculanea, član Povjerenstva
5. Sanja Cinkopan Korotaj, dipl.oecc. – Turistička zajednica grada Pule, član Povjerenstva
6. Tamara Plec, UO za komunalni sustav i imovinu - izgradnja i održavanje, član Povjerenstva
7. Vedrana Glavaš Ramić, UO za prostorno uređenje - prostorno planiranje, član Povjerenstva
8. Loris Mošnja, UO za prostorno uređenje - zaštita okoliša, član Povjerenstva

Članak 2.
Povjerenstvo evaluira sve pristigle prijedloge koncepata uređenja, odabire najbolji
koncept, njegove dijelove ili više njih, na temelju kojih će se formirati konačni koncept
uređenja kružnog toka, s rokom izvršenja 25. svibnja 2014. Godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 351-01/14-01/18
Urbroj:2168/01-03-03-0341-14-50
Pula, 09. travnja 2014.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Obrazloženje
Na temelju þlanka 61. Statuta Grada Pula – Pola (Službene novine Grada Pule
br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonaþelnik Grada Pule donosi akte iz svoje
nadležnosti.
Temeljem navedene odredbe Gradonaþelnik Grada Pule svojom je Odlukom
o osnivanju Povjerenstva osnovao navedeno tijelo za evaluaciju pristiglih prijedloga
koncepata ureÿenja kružnog toka u Puli.
Naime, Grad Pula je, s ciljem prikupljanja što kvalitetnijih ideja i prijedloga
za ureÿenje kružnog toka, otvorio moguünost svim graÿanima Pule i ostaloj
zainteresiranoj javnosti da daju svoje mišljenje kako bi ubuduüe trebao biti ureÿen
novi kružni tok u Šijani. Inicijativa je pokrenuta kako bi se graÿani Pule ukljuþili u
aktivno odluþivanje o izgledu gradskih površina.
Prijedlozi koncepata upuüeni su Gradu Puli u periodu od 20. sijeþnja do 20.
ožujka 2014. Godine.
Obzirom je u pozivu navedeno da üe, po isteku roka, svi pristigli prijedlozi
koncepata ureÿenja biti evaluirani od strane Povjerenstva sastavljenog od
predstavnika Grada Pule i vanjskih struþnjaka, potrebno je u prvom redu, donijeti ovu
Odluku o osnivanju Povjerenstva, kako bi isto evaluiralo sve pristigle prijedloge
koncepata ureÿenja, odnosno odabralo najbolji koncept, njegove dijelove ili više njih,
na temelju kojih üe se formirati konaþni koncept ureÿenja kružnog toka, s rokom
izvršenja 25. svibnja 2014. Godine.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje ove Odluke.
Pripremila: Loris Mošnja, dipl.ing.agr.
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Giordano Škufliü, dipl.ing.graÿ., v.r.

