REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-244/13-6

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc.
Mirjane Juričić predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, Sanje Štefan, Lidije Vukičević i Blanše Turić,
članica vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marije Tomas Mišetić, zapisničarke, u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom u povodu zahtjeva „N. R.“ d.o.o., N. V., kojeg zastupa Z.
M., prokurist, na sjednici održanoj 27. ožujka 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj „N. R.“ d.o.o iz N. V., podnio je ovom sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke
o komunalnoj naknadi Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj:
30/01., 26/02., 20/06., 49/09. i 6/10.) posebice odredbe članka 17. stavka 1. ove Odluke sa
odredbama članaka 22.-27. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj: 26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12.).
Razlozi na kojima podnositelj temelji svoj zahtjev posebno se ne iznose zbog načina na koji
je riješen ovaj predmet.
Člankom 88. stavkom 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.
Naime, zahtjev podnositelja je zaprimljen na ovom sudu 21. ožujka 2013., nakon što je
podnositelju izdano privremeno rješenje Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša
Grada Novi Vinodolski, klasa: UP/I 363-03/13-01/98, urbroj:2107/02-08-13-1 od 26. veljače 2013.
godine i utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade za 2013. godinu, koja se temelji na
osporenoj Odluci.
Međutim, u povodu zahtjeva podnositelja „H. N.“ d.o.o Sud je, presudom broj: Usoz108/2012-12 od 24. travnja 2013., ukinuo odredbu članka 17. stavka 1. Odluke o komunalnoj
naknadi Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 30/01.,
26/02., 20/06., 49/09. i 6/10.-ispr.).
Navedena presuda objavljena je u Narodnim novinama broj: 58/13., dana 17. svibnja 2013.
godine, kojeg dana je, sukladno članku 86. stavku 4. Zakona o upravnim sporovima (Narodne

novine, broj: 20/10., 143/12. i 152/14.,- dalje: ZUS) ukinuti članak 17. stavak 1. Odluke prestao
važiti.
Budući da je osporeni članak općeg akta prestao važiti, postupak je valjalo obustaviti na
temelju članka 88. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima.
U Zagrebu 27. ožujka 2015.
Predsjednica vijeća
mr.sc. Mirjana Juričić,v.r.

