Klasa: 023-01/11-01/90
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-3
Pula, 03. kolovoza 2011.
GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova kazni
za nepropisno parkiranje vozila za razdoblje 2002.- 2004.g.
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Odluke o otpisu potraživanja s osnova
kazni za nepropisno parkiranje vozila za razdoblje 2002. do 2004. godine, temeljem članka 61.
Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada
Pule dana 03. kolovoza 2011. godine, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o otpisu potraživanja s osnova kazni za nepropisno
parkiranje vozila za razdoblje 2002. do 2004. godine.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. Rekapitulacija potraživanja za otpis i
Izvješće neplaćenih kazni za parkiranje u razdoblju od 2002.-2004. godine čine sastavni dio ove
Odluke, a uvid u njih se može obaviti u Upravnom odjelu za financije i opću upravu.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir
Prhat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Martina Šajina i Željko
Pavletić, pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, Danijel Ferić,
pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu, Vesna Sajić, viši savjetnik-specijalist za

područje financija u Upravnom odjelu za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić,
pomoćnica pročelnika u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu
Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i
16/09) Gradsko vijeće Grada Pule dana ________ 2011. godine, donosi

ODLUKU
o otpisu potraživanja s osnova kazni za nepropisno parkirana vozila

I

Ovom se Odlukom otpisuju radi nastupa zastare i nemogućnosti naplate prisilnim putem
dospjela, a nenaplaćena potraživanja Grada Pula - Pola s osnova kazni za nepropisno
parkirana vozila za razdoblje od 2002. - 2004. godine, u iznosu od 2.907.040,00 kuna sa
pripadajućom zateznom kamatom.
Rekapitulacija potraživanja za otpis i Izvješće neplaćenih kazni za parkiranje u razdoblju od
2002.- 2004. godine, čine sastavni dio ove Odluke.

II

Otpis potraživanja iz točke I ove Odluke provest će se u poslovnim knjigama s danom
donošenja ove Odluke od strane Gradskog vijeća Grada Pule.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za financije i opću upravu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-01/11-01/90
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Obrazloženje
PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 39. Statuta Grada Pula-Pola
(„Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09).
OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREðUJE ODLUKOM
Grad Pula naplaćivao je kazne za parkiranje temeljem Zaključka o organizaciji
naplate i kontrole parkiranja u gradu Puli, sve do osnivanja Pula parking d.o.o. Pula, društva
za upravljanje i održavanje parkirališta Grada Pule temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada
Pule Klasa: 021-05/04-01/144. Ur. Broj: 2168/01-07-03-04-6 od 06. 11. 2004. godine
(objavljeno u Službenim novinama Grada Pule 11/04).
Prisilna naplata s osnova kazni za nepropisno parkiranje provodila se putem javnih
bilježnika, a povodom izjavljenih prigovora postupak se nastavio voditi kod Općinskog suda
u Puli, odnosno povodom žalbi kod Županijskog suda u Puli.
U postupcima koji su se vodili pri Općinskom sudu u Puli radi prisilne naplate
potraživanja povodom prigovora ovršenika protiv rješenja o ovrsi javnih bilježnika, te pri
Županijskom sudu u Puli povodom žalbi izjavljenih na presude Općinskog suda u Puli, od
srpnja 2010. godine došlo je do ujednačavanja sudske prakse i sudovi odbijaju tužbene
zahtjeve za prisilnu naplatu kazni za nepropisno parkiranje, uz obrazloženje «da su odredbe
Zaključka o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području Grada Pule nezakonite» jer
da su takve odredbe Općih uvjeta tužitelja protivne odredbi članka 270. stavak 3. Zakona o
obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96,112/99 i
88/01), prema kojoj ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze.
Ovakav zauzeti pravni stav sudovi temelje na Odluci i Rješenju Ustavnog suda broj:
U-II/355/2007 i U-II-3924/2007 od 10. prosinca 2008. godine, kojima su ukinute odredbe
Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja Grada Osijeka, a odnose se na naplatu
ugovorne kazne, pozivajući se u točki 12.2. obrazloženja Odluke i Rješenja na članak 270.
stavak 3. Zakona o obveznim odnosima.
Ustavni sud Republike Hrvatske podnio je Hrvatskom saboru Izvješće o uočenim
pojavama neustavnosti u normativnom ureñenju parkiranja na području jedinica lokalne
samouprave, br. U-X-5105/2008 od 10. prosinca 2008. godine u kojem navodi da je donio
Odluku i Rješenje broj: U-II/355/2007 i U-II-3924/2007 od 10. prosinca 2008. godine, te da je
zaprimio preko dvadeset prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom akata jedinica
lokalne samouprave kojima se ureñuje promet na njihovom području u dijelu koji se odnosi
na parkirališne površine i način parkiranja, zabranu parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja. Ustavni sud je dao pregled zakonodavstva mjerodavnog za ureñenje prometa na
području jedinica lokalne samouprave, te je utvrdio u Izvješću da nedorečeno (podnormirano)
zakonsko ureñenje na tom pravnom području , dovodi do pojave neustavnosti koja se očituje u
narušavanju jedinstvenosti njegova ureñenja na nacionalnoj razini. Nadalje, Ustavni sud ističe
da “zbog nedorečenog zakonskog ureñenja , u jedinicama lokalne samouprave su uočene
pojave nametanja grañanima dvostruke obveze plaćanja kazni za istu povredu ugovora o
korištenju parkirališnog mjesta.”.
Ističemo da su navedena potraživanja Grada Pule s osnove neplaćenih ugovornih kazni
zbog povrede ugovora o korištenju parkirališta uz naplatu, obzirom na vrijeme nastanka
obveze, u zastari.

Dakle, temeljem navedenih činjenica svaki daljnji pokušaji pokretanja postupaka
prisilne naplate predmetnih potraživanja radi povrede ugovora o korištenju parkirališta uz
naplatu su bez objektivne mogućnosti da se dugovanja naplate.
Rekapitulacija potraživanja za otpis i Izvješće neplaćenih kazni za parkiranje u
razdoblju od 2002.- 2004. godine čine sastavni dio ove Odluke, a uvid u isto može se obaviti
u Upravnom odjelu za financije i opću upravu.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje predmetne odluke.

Pripremila:
Nataša Ćendić, voditelj Pododsjeka za komunalne djelatnosti

PROČELNIK
Damir Prhat, mag. ing., v.r.

