Na temelju članka 60. Statuta Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 9/06pročišćeni tekst i 14/07) Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 19.
veljače 2009. godine , donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova javnog prijevoza
redovitih učenika srednjih škola
na području grada Pule
I
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza
redovitih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola sa sjedištem u gradu
Puli, za vrijeme trajanja školske godine.
II
Pod javnim prijevozom iz točke I ove Odluke , podrazumijeva se autobusni prijevoz u
prvoj zoni, od mjesta prebivališta učenika do škole i od škole do mjesta prebivališta, odnosno
prijevoz od mjesta prebivališta učenika do mjesta gdje učenik prakticira vanškolsku aktivnost,
te od navedenog mjesta do mjesta prebivališta učenika.
Trajanje školske godine utvrđuje se aktom kojeg donosi ministar nadležan za poslove
obrazovanja.
III
Uvjeti za ostvarivanje prava sufinanciranja troškova javnog prijevoza su:
- da učenik ima prebivalište na području grada Pule,
- da je učenik upisao i redovito pohađa prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole.
Učenicima iz stavka prvog ovog članka koji kumulativno udovoljavaju navedenim
uvjetima mjesečna karta sufinancira se u visini od 30%.
Cijena mjesečne karte utvrđuje se prema važećem Cjeniku javnog prijevoznika
Pulapromet d.o.o. Pula.
IV
Pravo na novčane pomoći iz točke I ove Odluke, nemaju učenici smješteni u đačke
domove, kojima se troškovi smještaja dijelom ili u potpunosti podmiruju na teret sredstava
državnog proračuna.
V
Javni prijevoznik Pulapromet d.o.o. Pula dostavljat će do 10. u mjesecu za prethodni
mjesec Gradu Pula popis učenika koji su za navedeni mjesec podigli mjesečne karte, na način
da su prilikom izdavanja istih participirali iznos u visini 30% od ukupne cijene mjesečne
karte, utvrđene važećim Cjenikom.

VI
Ukoliko javni prijevoznik iz točke V ove Odluke utvrdi da učenik, korisnik mjesečne
karte, na bilo koji način zlorabi navedeno pravo, oduzeti će mjesečnu kartu nositelju, te
uskratiti izdavanje narednih mjesečnih karata istom učeniku, a o navedenim radnjama će
pismenim putem izvjestiti Grad Pulu.
VII
Grad Pula će na temelju podataka dostavljenih od javnog prijevoznika Pulaprometa
d.o.o. Pula najmanje jednom godišnje izvršiti reviziju prava na subvencioniranje troškova
prijevoza iz točke I ove Odluke.
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. ožujka 2009.
godine.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja
troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa sjedištem u Gradu Puli („Službene
novine“ Grada Pule br. 2/08 i 3/08).
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OBRAZLOŽENJE
I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje akta je članak 60. Statuta Grada Pule („Službene novine“ Grada
Pule br. 9/06-pročišćeni tekst i 14/07).
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Dosadašnjom Odlukom o uvjetima i načinu sufinanciranju troškova prijevoza redovitih
učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola sa sjedištem u Gradu Puli
(„Službene novine“ Grada Pule br. 2/08 i 3/08) sufinanciran je prijevoz redovitih učenika
srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Pule i korisnici su dječjeg doplatka.
Novom Odlukom predlaže se sufinanciranje troškova javnog prijevoza za sve redovite
učenike prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola u Puli, a koji imaju prebivalište
na području grada Pule.
Slijedom navedenog predlaže se donošenje Odluke u predloženom tekstu.
III FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu ovog akta u Proračunu Grada Pule za 2009. godinu planirana su sredstva u
Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu na poziciji 04-401-35121001 – subvencije
za javni gradski prijevoz i u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo na poziciji 06526-37221301 - sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca.
P.O. GRADSKOG POGLAVARSTVA
Damir Prhat, dipl. ing.,v.r.

