Na temelju članka 3. Odluke o uređenju prometa u na području Grada Pule
(«Službene novine» Grada Pule br. 7/10) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene
novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 22.
siječnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o organiziranju prometne
jedinice mladeži za 2016. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se potreba za organiziranjem prometne jedinice mladeži za 2016. godinu.
Članak 2.
Prometna jedinica mladeži ustrojava se od učenika i studenata koji će obavljati
poslove tijekom 2016. godine, na način da prometna jedinica mladeži osigurava kontinuirano
obavljanje zadanih poslova tijekom 7 (sedam) dana u tjednu.
Prometna jedinica mladeži sastoji se od promijenjivog broja pripadnika (učenika i
studenata) ovisno o potrebama na terenu. U tekućoj godini može se dnevno angažirati najviše
do 12 pripadnika jedinice prometne mladeži.
Troškove opremanja i rada prometne jedinice mladeži snosi Grad Pula-Pola iz
sredstava Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu predviđenih
Proračunom Grada Pule za 2016 godinu.
Članak 3.
Program te način osposobljavanja i djelovanja pripadnika prometne jedinice mladeži,
utvrđuje i provodi Policijska uprava istarska, Postaja prometne policije Pula u skladu s
Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih
jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (“Narodne novine“ br. 148/08).
Članak 4.
Ovlašćuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada
Pule za provedbu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada
Pule.
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Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje akta:
Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 3. Odluke o ureñenju prometa u
na području Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 7/10) i članku 61. Statuta Grada
Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13).
Financijska sredstva:
Za realizaciju ovog akta osigurana su Proračunom Grada za 2016.godinu, potrebna
financijska sredstva.
Osnovna pitanja i prikaz stanja:
Odlukom o organiziranju prometne jedinice mladeži za svaku se godinu utvrñuje potreba za
organiziranjem prometne jedinice mladeži te se stoga predlaže ovom Odlukom i u 2016.godini
organizirati prometnu jedinicu mladeži.
Naime, zahtjevnost poslova ureñenja prometa na području Grada Pule sukladno Zakonu o
sigurnosti prometa a posebice upravljanje prometom na raskrižjima i nadzor nad nepropisno
zaustavljenim i parkiranim vozilima, nalaže i u 2016. godini potrebu organiziranja prometne jedinice
mladeži.

Prometna jedinica mladeži ustrojava se od učenika i studenata koji će obavljati
poslove tijekom 2016.godine, sve na način da prometna jedinica mladeži osigurava
kontinuirano obavljanje zadanih poslova tijekom sedam dana u tjednu.
U prethodnim godinama organizacija navedene prometne jedinice osobito se iskazala u
regulaciji prometa i nadzoru nad nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima, u blizini škola i
ispomoći prilikom osiguranja prijelaza djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza.
Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice
mladeži u 2016.godini.
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