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Poštovani žitelji Općine Kolan, 
 Ovim putem Vas izvješćujem o sljedećem: prometno rješenje mjesta Kolan  
Svjedoci smo velikih prometnih poteškoća u naselju Kolan, svjedoci smo problema koji su 

detektirani te se krenulo u njihovo rješavanje. Općina Kolan je svjesna situacije u kojoj se nalaze žitelji 
Kolana te ovim priopćenjem obrazložila trenutnu situaciju te poduzete mjere. 

Preuzimanjem pozicije načelnika Općine Kolan preuzeo sam i ovaj problem; područje naselja 
Kolan nije imalo adekvatno rješenje problema prometne sigurnosti. U suradnji Općine Kolan i radne skupine 
čiji su članovi (Martina Šupraha, Šime Gligora, Šime Oštarić, Alen Čemeljić, Marin Oštarić pripremljeno je 
prometno rješenje odnosno rješenje prometne sigurnosti na području mjesta Kolan da bi trenutno stanje u 
što kraćem roku barem privremeno doveli u fazu povećanja sigurnosti prometa. 

Projekt prometnog rješenja protvrđeno je i izglasano od strane Općinskog vijeća na 22. sjednici 
održanoj 26.srpnja 2018. nakon što su dobivene sve suglasnosti relevantnih institucija. Prometno rješenje je 
predano u Ceste zadarske županije koje trebaju dati finalnu suglasnost te nakon toga projekt možemo 
provesti u djelo. 

Poznata je činjenica da je glavnom prometnicom u mjestu Kolan upravljaju Ceste zadarske 
županije te prometnicom na koju se spaja D106 upravljaju Hrvatske ceste te zbog ovog razloga općinska 
uprava niti općinsko vijeće nije u mogućnosti sama raditi intervencije na cesti koja nije u upravljanju Općine 
Kolan, također zbog tog razloga smo prisiljeni čekati da Ceste zadarske županijske krenu u realizaciju 
ponuđenog projekta prometnog rješenja koje je prethodno moralo dobiti sve potrebne suglasnosti te također 
proći i izglasavanje na Općinskom vijeću. 

Trajno rješenje prometa kroz Kolan je također nešto čime se trenutno bavi Općina Kolan. Nekakve 
ideje koje kruže po kavanskim kuloarima da bi to trebao biti bajpas kroz polje je floskula te nikada nije ni 
spomenuta ni razmatrana kao takva. 

Bajpas kapelica – Bocunić je rješenje koje je spomenuto i kao ideja predstavljena Cestama 
zadarske županije i Hrvatskim cestama, no u startu odbijena i od jednih i od drugih kao neadekvatno 
rješenje što sam i prenio Općinskom vijeću. 

Obzirom na odbijenicu Cesta zadarske županije i Hrvatskih cesta tražili smo drugo rješenje te 
ponudili sljedće: spoj 100 m od Bocunića prema Šimunima preko brda do Drage. Obavili smo razgovore sa 
vlasnicima te naišli na problem kod 2 vlasnika koji ne žele da se im se presijecaju parcele sa cestom. 
Samim time nismo mogli ići u daljnje pregovore sa Hrvatskim cestama koje su to moguće rješenje prihvatile. 
Ukoliko uspijemo u pregovorima sa vlasnicima imamo šanse da tu cestu probijemo, no također naglašavam 
da ta cesta neće biti proglašena cestom od važnosti te ne možemo ići u prisilno izvlaštenje.  

Cestama zadarske županije prenijeli smo i ideju da se kroz Kolan zabrani prometovanje vozilima 
preko 7,5 tona, no to nije prihvaćeno obzirom da se tom zabranom zabranjuje i prometovanje autobusima. 

Opcija preusmjeravanja prometa za Mandre na Šimune je odbijena i od strane Hrvatskih cesta i od 
Cesta zadarske županije i od Grada Paga što je potpuno razumljivo. 

Što se tiče izgradnje nogostupa u Kolanu: na mjestima gdje je to bilo izvedivo napraviti je 
napravljeno, no nažalost ne možemo rušiti privatne kuće da bi napravili nogostup cijelom dužinom glavne 
prometnice. 



Projekt nogostupa te javne rasvjete od Kolana do Sv. Duha je pri kraju. Obzirom da je upravitelj 
ceste D106 na kojoj bi se nogostup napravio Hrvatske ceste, potrebno je nakon izrade projekta dobiti 
njihovu suglasnost. Tek onda možemo krenuti u realizaciju. 

Također smo svjesni da je u Kolanu veliki problem i parkiralište. Obzirom da je Općina Kolan kupila 
zemljište upravo za tu svrhu u narednim danima će to zemljište biti pripremljeno za centralno javno 
parkiralište te će sva vozila koja ne posjeduju svoja vlastita parkirališta te su neadekvatno parkirana na 
kolniku dobiti adekvatan parking (ispod konobe Giardin). 
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