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                  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 
 
 Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 
150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.), općine i gradovi u svom samoupravnom 
djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove 
koji se odnose na, između ostalog, komunalno gospodarstvo, promet na svom području te 
ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno članku 5. 

stavku 1. točki 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 
48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. i 92/14), uređuju 
promet na svom području tako da određuju parkirališne površine i način parkiranja, zabrane 
parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja. 

 
Međutim, u konkretnom slučaju ne radi se o javnom parkiralištu u vlasništvu 

jedinice lokalne samouprave već o privatnom parkiralištu. S tim u vezi, ističe se da je tijekom 
2013. godine Državni inspektorat provodio inspekcijski nadzor i nije utvrdio povrede propisa 
u vezi poslovanja trgovačkog društva B. Parking d.o.o.  

 
Vezano uz predmetno zastupničko pitanje, koje se odnosi na naplatu parkiranja 

u turističkom naselju Barbariga od strane trgovačkog društva B. Parking d.o.o. iz Galižane, 
Vlada Republike Hrvatske ukazuje kako se navedeni problem pojavio početkom lipnja 2013. 
godine, kada je Grad Vodnjan uputio Policijskoj upravi istarskoj dopis u kojem se proziva 
društvo B.Parking d.o.o. da neovlašteno obavlja djelatnost naplate parkiranja, a o čemu su 
izvještavali i mediji te je Policijska uprava istarska analizirala djelovanje trgovačkog društva 
B. Parkinga d.o.o. i uređenje prometa na tom području. 

 
Naime, trgovačko društvo B. Parking d.o.o. temeljem Ugovora o zakupu obavlja 

poslove naplate parkiranja u naselju Barbariga na većem dijelu parkirališnih površina (u 



zemljišnim knjigama u većinskom vlasništvu trgovačkog društva G.U. Barbariga d.o.o.) dok su 
sve prilazne ceste u naselju u vlasništvu Grada Vodnjana.  

 
Predstavnici Grada Vodnjana smatraju da se u predmetnom slučaju radi o javno-

prometnim površinama na kojima je za parkirališne površine, način parkiranja i mjesta 
ograničenog parkiranja temeljem odredbi članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 
nadležna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Vodnjan, dok 
trgovačko društvo B. Parking d.o.o. legitimitet za naplatu parkiranja vidi u činjenici da su 
sporni dijelovi nekretnine (parkirališta) neospornog zemljišnoknjižnog vlasnika – zakupodavca 
G.U. Barbariga d.o.o. 

 
Temeljem dostupnih izvora, izvidom na terenu te uvidom u zemljišne knjige radi 

utvrđivanja vlasničkog statusa zemljišta na kojima se nalaze parkirališta, utvrđeno je da se vode 
brojni sudski sporovi oko pojedinih dijelova odnosnih katastarskih čestica.  

 
Naime, predmetna nekretnina u jednom dijelu sastoji se od parkirališnih mjesta i 

javnih površina pješačkih staza namijenjenih prvenstveno vlasnicima stambenih jedinica u 
uređenom naselju Barbariga, ali od karaktera javnosti prometne površine valja razlikovati njen 
vlasnički status, odnosno status pripadajućih objekta i površina uz cestu (parkiralište, 
nogostupi) koji nije moguće u cijelosti utvrditi s obzirom na stanje stvari u zemljišnim 
knjigama i podacima kojima raspolaže policija. 

 
S obzirom da u konkretnom slučaju postoji dvojba glede javnopravne naravi 

organizacije i naplate korištenja parkirnih mjesta od strane trgovačkog društva B. Parkinga 
d.o.o. kao i Općih akata koje je navedeno trgovačko društvo donijelo u vezi parkiranja i 
načina naplate korištenja parkirnih mjesta, Policijska uprava istarska proslijedila je predmet 
Općinskom državnom odvjetništvu u Puli.  

 
Temeljem podnesenih prijava građana po predmetnoj problematici postupala je 

i Policijska postaja Pula koja vodi cjelovit spis postupanja policije u konkretnom predmetu. 
Također, dana 14. kolovoza 2013. godine održan je i sastanak policije s Županijskim 
državnim odvjetništvom, gdje je, među ostalim, dogovoreno da policija do daljnjega ne 
poduzima nikakve izvide te da će se Državno odvjetništvo očitovati ili donijeti državno-
odvjetničku odluku nakon cjelovitog sagledavanja spisa i prikupljanja informacija. S tim u 
vezi, ističemo da dosad nismo zaprimili nikakvo očitovanje odnosno odluku Državnog 
odvjetništva.   

 
S ciljem rješavanja navedene problematike, Policijska uprava istarska je 22. 

srpnja 2014. g. inicirala sastanak predstavnika svih zainteresiranih strana, na kojem su bili 
nazočni svi pozvani osim predstavnika društva B. Parkinga d.o.o. te je Zapisnik i ostala 
prikupljena dokumentacija dana 25. srpnja 2014. g. Posebnim izvješćem proslijeđena na 
nadležno postupanje Općinskom državnom odvjetništvu  u Puli. 

 
Slijedom svega navedenog, razvidno je da rješavanje navedenog problema nije 

primarno u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova te eventualno postupanje policije 
treba temeljiti na odluci Općinskog državnog odvjetništva u Puli o predmetnoj stvari. 
 
                                                                                                        PREDSJEDNIK 
 
         Zoran Milanović 




































































































































	179 - 14.bspojiA
	179 - 14.bspojiB

