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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline
Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Mire Kovačić, mr.sc. Ivice Kujundžića, Lidije Vukičević i Ane
Berlengi Fellner, članova vijeća, te sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu Ministarstva Republike Hrvatske,
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, na sjednici vijeća održanoj dana 21. prosinca 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj zahtjeva je svojim dopisom, klasa: 040-02/15-02/8, urbroj: 531-05-2-3-15-6 od
27. listopada 2015., zatražio ocjenu zakonitosti članka 14. stavka 3. Odluke o grobljima („Službeni
glasnik Općine Bosiljevo“, broj 12/15.), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine B. na sjednici
održanoj dana 12. lipnja 2015. godine.
Razlozi na kojima podnositelj temelji svoj zahtjev posebno se ne iznose zbog načina na koji
je riješen ovaj predmet.
Naime, odredbom članka 88. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“,
broj 20/10., 143/12. i 152/14.) propisano je da će sud rješenjem obustaviti postupak kad prestanu
postojati pretpostavke za njegovo vođenje.
Općinsko vijeće Općine B., na sjednici održanoj dana 6. studenog 2015. godine, donijelo je
Odluku o izmjeni Odluke o grobljima, koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Bosiljevo“,
broj 15 od 6. studenog 2015. godine. Prema odredbi članka 2. navedene Odluke, ista stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bosiljevo“. Odredbom članka 1. citirane
Odluke propisano je da se u Odluci o grobljima („Službeni glasnik Općine Bosiljevo“, broj
12/2015.) u članku 14. briše stavak 3., što znači da je prestala važiti upravo ona odredba općeg akta
zakonitost koje je podnositelj osporio u svom zahtjevu.
Kako, dakle, osporena odredba općeg akta više nije na snazi, to su prestale postojati

pretpostavke za vođenje predmetnog postupka, slijedom čega je valjalo, temeljem citirane odredbe
članka 88. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima, odlučiti kao u izreci ovog rješenja.
U Zagrebu 21. prosinca 2015.
Predsjednica vijeća
Evelina Čolović Tomić, v.r.

