REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-205/12-10

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane
Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Eveline Čolović Tomić, Ane Berlengi Fellner, Borisa
Markovića i Lidije Rostaš-Beroš, članovi vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Franciske
Dominković, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta u povodu prigovora P. P. iz Z.,
na rješenje o pristojbi, na sjednici dana 27. veljače 2015.
riješio je
Prigovor se odbija.
Obrazloženje

Rješenjem ovoga Suda, broj: Usoz-205/2012 od 29. travnja 2014. odbačen je zahtjev za
ocjenu zakonitosti članka 15. Odluke o gradskim porezima („Službene novine Primorsko-goranske
županije“ 30/2001.) te je podnositeljici naloženo plaćanje pristojbe na zahtjev 2.000,00 kn i rješenje
500,00 kn ukupno 2.500,00 kn.
Protiv rješenja tužiteljica je podnijela prigovor te navodi kako nije trebala platiti ukupno
2.500,00 kn. Smatra da je trebala platiti pristojbu u manjem iznosu u skladu s Tarifnim brojem 30a.
točka 4. Zakona o sudskim pristojbama.
Prigovor nije osnovana.
Na temelju odredbe članka 5. stavka 1. Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“
74/95., 57/96., 137/02., 26/03.-pročišćeni tekst, 125/11., 112/12. i 157/13.-dalje: Zakon) pristojbe u
upravnom sporu plaćaju se samo ako sud odbije ili odbaci tužbu.
Na temelju Tarifnog broja 29a. stavak 4. Tarife sudskih pristojbi koja je sastavni dio naprijed
citiranog Zakona na prijedlog o ocjeni zakonitosti općih akata plaća se pristojba od 2.000,00 kn. Na
temelju Tarifnog broja 30a. stavak 4. u svezi sa stavkom 2. istog članka Tarife, za prvostupanjsku
odluku Visokog upravnog suda, ako vrijednost spora nije procjenjiva, plaća se pristojba od 500,00
kn.

S obzirom na navedeno pravilno je tužiteljici naloženo plaćanje sudske pristojbe na prijedlog
o ocjeni zakonitosti općih akata u iznosu od 2.000,00 kn, a na rješenje kojim je njezin zahtjev
odbačen 500,00 kn dakle ukupno 2.500,00 kn, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. Zakona i
Tarifnog broja 29a. stavak 4. i Tarifnog broja 30a. stavak 4. u svezi sa stavkom 2. istog članka
Tarife.
Slijedom izloženog Sud je na temelju odredbe članka 39a. stavak 2. Zakona o sudskim
pristojbama riješio kao u izreci.
U Zagrebu 27. veljače 2015.
Predsjednica vijeća
Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.

