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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, Ljiljane Karlovčan-Đurović, Ane Berlengi Fellner, Borisa
Markovića i Lidije Rostaš-Beroš, članova vijeća, te sudske savjetnice Franciske Dominković,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu N. D. iz P., na
sjednici dana 27. veljače 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositeljica zahtjeva je Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijela dana 21. lipnja
2013. godine, podnesak pod nazivom žalba, koji sadržajno predstavlja zahtjev za ocjenu ustavnosti i
zakonitosti članka 7. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi,
broj 2/07.).
Dopisom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-II-3532/2013 od 11. srpnja 2013.
godine, navedeni predmet je ustupljen na nadležno rješavanje Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske, o čemu je podnositeljica zahtjeva obaviještena dopisom ovog Suda od 28. studenog 2014.
godine.
Razlozi na kojima podnositeljica temelji svoj zahtjev posebno se ne iznose zbog načina na
koji je riješen ovaj predmet.
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 Vrsi, na sjednici održanoj 14. ožujka 2012., donijelo je Odluku o
komunalnom doprinosu Općine Vrsi, koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Vrsi“, broj
01 od 20. ožujka 2012. godine. Sukladno članku 16. citirane Odluke, stupanjem na snagu iste
prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vrsi (Službeni glasnik Općine Vrsi, broj

02/07.), dok je odredbom članka 17. navedene Odluke propisano da ista Odluka stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrsi“.
Kako, dakle, osporena Odluka 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 27. veljače 2015.
Predsjednica vijeća
Evelina Čolović Tomić, v.r.

