REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-100/15-4

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJ E
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane
Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, mr.sc. Inge Vezmar Barlek, Mire Kovačić, Marine Kosović
Marković i Arme Vagner Popović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom u povodu zahtjeva A. J. iz Z.,
odlučujući o prigovoru protiv rješenja Suda broj: Usoz-85/14-6 od 27. veljače 2015., na sjednici
vijeća održanoj 12. lipnja 2015.
riješio je
Postupak po prigovoru se obustavlja.
Obrazloženje
Uvodno navedenim rješenjem odbačen je zahtjev podnositelja za ocjenu zakonitosti Odluke
o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 11/13.).
Protiv tog rješenja podnositelj je podnio prigovor koji je zaprimljen pod brojem Usoz100/2015. Navodi da je točno kako uz zahtjev nije dostavio pojedinačnu odluku javnopravnog tijela
koja se temelji na osporenom općem aktu, a to nije učinio niti u roku koji mu je Sud odredio
rješenjem od 24. listopada 2014. kojim je pozvan da zahtjev dopuni. Navodi da takvu odluku nije
zaprimio, ali dostavlja rješenje o izvedenom stanju klasa: UP/I-361-03/14-01/9217, urbroj: 403-032-1/0197-14-12 od 30. listopada 2014. Smatra da je iz tog rješenja razvidno kako je postupak
legalizacije stambene zgrade u vlasništvu podnositelja u tijeku, zbog čega uskoro očekuje i
donošenje rješenja o komunalnom doprinosu, čiju presliku će dostaviti Sudu odmah po primitku.
Predlaže da Sud stavi izvan snage rješenje od 27. veljače 2015.
Uz podnesak od 16. travnja 2015. podnositelj je dostavio rješenje o komunalnom doprinosu
klasa: UP/I-363-02/15-20/30, urbroj: 2198/17-03-14/15-2 od 2. travnja 2015. koje se temelji na
osporenom općem aktu.
Podneskom od 30. travnja 2015. podnositelj je izvijestio Sud da odustaje od zahtjeva koji je
u Sudu zaprimljen pod brojem: Usoz-85/14, 23. rujna 2014.
Podneskom od 4. svibnja 2015. podnositelj je obavijestio Sud da odustaje od zahtjeva koji je
Sud zaprimio pod brojem: Usoz-100/15 u travnju 2015.
Odredbom članka 88. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10.,
143/12. i 152/14.) propisano je da sud može obustaviti postupak ako podnositelj odustane od
zahtjeva.

Temeljem odgovarajuće primjene članak 41. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima,
proizlazi da stranka može odustati od podnesenog zahtjeva do donošenja odluke suda.
O zahtjevu podnositelja od 23. rujna 2014. odlučeno je rješenjem broj: Usoz-85/14 od 27.
veljače 2015., zbog čega sud nije donosio posebnu odluku o odustanku podnositelja od ovog
zahtjeva.
Prema shvaćanju Suda odredba članka 88. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima
odgovarajuće se primjenjuje i na odustanak od podnesenog prigovora.
Budući da je podneskom od 4. svibnja 2015. podnositelj odustao od predmeta koji je
zaprimljen pod brojem Usoz-100/2015, na temelju odredbe članka 88. stavka 1. Zakona o upravnim
sporovima, odlučeno je kao u izreci.
U Zagrebu 12. lipnja 2015.
Predsjednica vijeća
Ana Berlengi Fellner, v.r.

