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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mire
Kovačić, predsjednice vijeća, Eveline Čolović Tomić, mr.sc. Ivice Kujndžića, Lidije Vukičević i
Mirjane Čačić, članova vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković, zapisničarke, u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom na zahtjev M. B., D., P., kojeg zastupa opunomoćenik I.
R. odvjetnik u B. n. M., na sjednici održanoj 30. studenoga 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj zahtjeva je ovom Sudu dana 14. kolovoza 2015. podnio zahtjev za ocjenu
zakonitosti odredbe članka 7. stavka 2. i stavka 3. Odluke o komunalnom doprinosu Općine T.
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 9/13., 15/13. i „Službeni glasnik Općine Tisno“
1/14. – u daljnjem tekstu: Odluka) smatrajući navedene odredbe protivne Zakonu o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.). Uz zahtjev je
priložio rješenje Š.-k. županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove, klasa:
UP/II-363-05/14-01/94 od 19. svibnja 2015., koje rješenje se temelji i na osporavanom općem aktu,
odnosno odredbama članka 7. stavka 2. i stavka 3. navedene Odluke.
Razlozi na kojima podnositelj temelji svoj zahtjev, te odgovor-očitovanje donositelja općeg
akta Općinskog vijeća Općine T., predsjednika, na navode zahtjeva, posebno se ne iznose zbog
načina na koji je riješen ovaj predmet.
Odredbom članka 88. stavkom 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10.,
143/12., 152/14.) propisano je da će sud rješenjem obustaviti postupak kad prestanu postojati
pretpostavke za njegovo vođenje.
Naime, ovaj Sud je u povodu zahtjeva od 2. ožujka 2015. podnositeljice M. H., T., P. L. 1,
koju zastupa opunomoćenik A. B., odvjetnik u Š., P. 4, i po službenoj dužnosti, presudom poslovni
broj: Usoz-76/15 od 28. listopada 2015. ukinuo odredbu članka 7. Odluke o komunalnom doprinosu
Općine T. („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 9/13., 15/13. i „Službeni glasnik Općine
Tisno“ 1/14.). Sukladno odredbi članka 86. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima ukinuta

odredba općeg akta (članak 7. Odluke) prestaje važiti danom objave te presude u „Narodnim
novinama“.
Kako je podnositelj zahtjeva M. B. u ovom predmetu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti
odredbe članka 7. iste Odluke, koja odredba je ukinuta navedenom ovosudnom presudom od 28.
listopada 2015., prestale su postojati pretpostavke za vođenje ovog postupka.
Međutim, podnositelj zahtjeva M. B., prema članku 87. Zakona o upravnim sporovima, ima
pravo podnijeti zahtjev nadležnom javnopravnom tijelu za izmjenu pojedinačne odluke
javnopravnog tijela kojom je povrijeđeno njegovo pravo ili pravni interes odgovarajućom
primjenom odredaba o obnovi upravnog postupka u roku od tri mjeseca od dana kada bude
objavljena ovosudna presuda poslovni broj: Usoz-76/15 od 28. listopada 2015. u “Narodnim
novinama”. Napominje se da je nakon održane javne sjednice navedena presuda od 28. listopada
2015. objavljena u „Narodnim novinama“ 131/15.
Imajući na umu sve navedeno, ovaj postupak je valjalo obustaviti na temelju članka 88.
stavka 2. Zakona o upravnim sporovima.
U Zagrebu 30. studenoga 2015.
Predsjednica vijeća
Mira Kovačić, v.r.

