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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJ E
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane
Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković, mr.sc. Inge Vezmar Barlek, Arme
Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu odvjetnika D. Č. iz
P., na sjednici vijeća održanoj 30. studenoga 2015.
riješio je
Postupci se obustavljaju.
Obrazloženje
Podnositelj je 2. listopada 2015. podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o
cjeniku usluga gospodarenja otpadom „U. P.“ d.o.o. od 9. prosinca 2009. („Službeni glasnik Grada
Poreča“, broj 2/10.). Zahtjev je u ovom Sudu zaprimljen pod brojem: Usoz-147/15. Podnositelj je
uz zahtjev dostavio odobrenje „U. P.“ d.o.o. 344/2010 od 29. srpnja 2010. i račun „U. P.“ d.o.o.
1027/5/1 od 8. veljače 2014.
Pozvan rješenjem Suda da zahtjev dopuni sukladno odredbi članka 83. Zakona o upravnim
sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14.) dostavljanjem pojedinačne odluke
javnopravnog tijela koja se temelji na osporenom općem aktu i dokaza da zahtjev podnosi u roku od
30 dana od dana dostave takve pojedinačne odluke podnositelj je uz podnesak od 21. listopada 2015.
dostavio presliku presude Općinskog suda u P. broj: Povrv-705/15 od 6. listopada 2015.
Podnositelj je u svezi s ocjenom zakonitosti istog općeg akta dana 27. listopada 2015. podnio
novi zahtjev koji je u ovom Sudu zaprimljen pod brojem: Usoz-155/15. Podnositelj je uz zahtjev
priložio račun „U. P.“ d.o.o. broj: 4814/5/1 od 28. lipnja 2013., a također i presudu Općinskog suda
u P. broj: Povrv-705/15 od 6. listopada 2015.
Budući da se oba zahtjeva odnose na ocjenu zakonitosti istog općeg akta Sud je zahtjeve
spojio radi zajedničkog raspravljanja i donošenja jedinstvene odluke.
S obzirom na način rješavanja ovog upravnog spora razlozi na kojima se temelje podneseni
zahtjevi posebno se ne iznose.
Osporeni opći akt donesen je u vrijeme važenja i na temelju odredbi Zakona o otpadu
(Narodne novine, broj 178/08., 111/06., 60/08. i 87/09.).
Dana 23. srpnja 2013. na snagu je stupio Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne
novine, broj 94/13.).

Prema odredbi članka 186. tog Zakona njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Zakon o
otpadu (Narodne novine, broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.).
Iz navedenog slijedi da je Zakon na temelju kojeg je donesena osporena odluka prestao
važiti, čime su prestale postojati pretpostavke za postupanje suda u svezi sa podnesenim zahtjevima.
Odredbom članka 88. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud
rješenjem obustaviti postupak kad prestaju postojati pretpostavke za njegovo vođenje.
Iz navedenih razloga riješeno je kao u izreci.
U Zagrebu 30. studenoga 2015.
Predsjednica vijeća
Ana Berlengi Fellner, v.r.

