REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-59/15-7

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane
Marušić-Babić predsjednice vijeća, Sanje Otočan, Dijane Vidović, Biserke Kalauz i Fedore
Lovričević-Stojanović, članica vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Juraja Dujma, zapisničara,
u postupku ocjene zakonitosti općeg akta podnositelja Z. Ž. iz P. J., kojeg zastupa punomoćnik H.
B., odvjetnik u Z., u povodu prigovora podnositelja na rješenje o pristojbi, na sjednici održanoj 29.
svibnja 2015.
riješio je
I Prigovor se uvažava.
Rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-59/15-4 od
25. ožujka 2015. se ukida.
Obrazloženje
Rješenjem ovoga Suda broj Usoz-59/15-4 od 25. ožujka 2015. podnositelju zahtjeva za
ocjenu zakonitosti općeg akta podnesenog temeljem članka 83. stavka 1. Zakona o upravnim
sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12. i 152/14.), a koji zahtjev je odbačen rješenjem
istoga Suda poslovni broj Usoz-59/15-3 od 25. ožujka 2015., naloženo je plaćanje sudske pristojbe
na zahtjev i na rješenje u ukupnom iznosu od 2.500,00 kn (Tar. br. 29.a. stavak 4. i Tar. br. 30.a.
stavak 4. u svezi sa stavkom 2. istog tarifnog broja Tarife sudskih pristojbi koja je sastavni dio
Zakona o sudskim pristojbama - "Narodne novine", broj: 74/95., 57/94., 137/02., 26/03. –
pročišćeni tekst, 125/11., 112/12. i 157/13.).
Protiv navedenog rješenja podnositelj je u zakonom propisanom roku podnio prigovor
navodeći da je kao hrvatski ratni vojni invalid VI grupe sa 60% tjelesnog oštećenja po zakonu
oslobođen od plaćanja pristojbe. Predlaže da Sud pobijano rješenje stavi van snage i oslobodi ga
plaćanja pristojbe.
Prema članku 16. stavku 1. točki 5. Zakona o sudskim pristojbama od plaćanja pristojbi
oslobođeni su invalidi Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj
status.
Kako je podnositelj uz svoj prigovor priložio rješenje Ministarstva Republike Hrvatske,
Uprave za obranu Z., Ureda za obranu K., Referade za skrb, klasa: UP/I-562-02/97-106/52, urbroj:
512-142-97-02 od 18. studenog 1997., na koje je dana suglasnost Ministarstva drugostupanjskim

aktom od 29. siječnja 1998., kojim je podnositelju priznato svojstvo hrvatskog ratnog vojnog
invalida VI grupe sa 60% tjelesnog oštećenja za stalno, a koje rješenje nije bilo dostavljeno uz
zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta, valjalo je temeljem članka 39.a. stavka 2. Zakona o
sudskim pristojbama rješenje o pristojbi ukinuti te riješiti kao u izreci.
U Zagrebu 29. svibnja 2015.
Predsjednica vijeća
Gordana Marušić – Babić, v.r.

