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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše
Turić predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, mr. sc. Mirjane Juričić, Sanje Štefan i Ljiljane
Karlovčan-Đurović, članica vijeća, te sudske savjetnice Marije Tomas Mišetić, zapisničarke, u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog u povodu zahtjeva Ministarstva, na sjednici
vijeća održanoj 30. studenoga 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj je ovom Sudu temeljem odredbe članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 19/13.- pročišćeni tekst) podnio zahtjev za ocjenu
zakonitosti članka 1. stavak 2. točka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
redu koju je donijelo Gradskog vijeća Grada V., na 10. sjednici, od 8. rujna 2014. (Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije broj 10/14).
Podnositelj u zahtjevu navodi da nova Odluka od 8.rujna 2014. u bitnome sadrži iste
nezakonitosti kao i Odluka iz 2011. godine pa su donijeli Odluku o obustavi od primjene članka 1.
stavak 2. točka 4. Odluke Gradskog vijeća Grada V., o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj: 10/14.).
U Odluci o obustavi od primjene navedene odredbe od 10.travnja 2015. navodi se kako je
iz odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama razvidno da se na pomorskom dobru ne
može stjecati pravo vlasništva niti bilo koja druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi, razvidno je da
na istoj površini zemljišta ne mogu istovremeno egzistirati dva stvarno pravna statusa jedan
vlasnički (javna površina) i jedan nevlasnički (pomorsko dobro), jer se navedeni statusi međusobno
isključuju, što znači da ukoliko određena površina ima status pomorskog dobra ista se ne može
smatrati javnom površinom. Osim toga, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, u
člancima 94. do 108. razrađen je upravni i inspekcijski nadzor nad pomorskom dobru pa iz toga
slijedi da Grad V., Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo,
Komunalno redarstvo, na osnovu te i takve nepravilne i nezakonite odluke, nezakoniti obavlja i
donosi Odluke vezane za provođenje nadzora nad pomorskim dobrom.
Gradsko vijeće Grada V. na 10.sjednici od 8.rujna 2014. donijelo je Odluku o izmjenama i

dopunama Odluke o komunalnom redu (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/14.).
Predmetna Odluka donesena je temeljem članka 16.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine, br. 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. i 153/13.), članka 2. stavka 2. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08., 48/10., 74/11. ,80/13., 158/13., i
92/14.) i članka 30. točke 30. Statuta Grada V. (Službeni vjesnik Šibensko kninske županije, br.
9/09., 9/11., 04/13. i 09/13-pročišćeni tekst).
Prema odredbi članka 1.stavak 2. točka 4. navedene Odluke, pod javnim površinama u
smislu ove Odluke, smatraju se i kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po
svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi.
Međutim, iz dostupnih podataka proizlazi da je Gradsko vijeće Grada V. na 15. sjednici od
25. svibnja 2015., na temelju članka 16.Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 30. točke 30.
Statuta Grada V., a na temelju Odluke Ministarstva, Klasa: 342-01/13-01/386, urbroj: 530-03-1-115-11 od 10. travnja 2015., donijelo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom redu (Službeni
glasnik Grada Vodica, broj: 2/15).
Članak 1. glasi:
U Odluci o komunalnom redu (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj: 06/08.,
06/09.,11/11.,5/12.,2/13.,9/13.,5/14., i 10/14) u članku 1.stavku 2.briše se točka 4.
Članak 2. glasi:
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Vodica“.
Odredbom članka 88.stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10.,
143/12. i 152/14.- dalje ZUS) propisano je da će sud rješenjem obustaviti postupak kad prestanu
postojati pretpostavke za njegovo vođenje.
Budući osporavana odredba više nije na snazi, Sud ocjenjuje da više ne postoje uvjeti za
ocjenu njene zakonitosti te je primjenom odredbe članka 88. stavka 2. ZUS-a postupak obustavio.
U Zagrebu 30. studenoga 2015.
Predsjednica vijeća:
Blanša Turić,v.r.

