REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-60/15-3

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 pokrenutog po zahtjevu suca suda u R., D.
V., na sjednici dana 27. veljače 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj zahtjeva je, u sudskom predmetu pod posl. brojem Povrv-38/2012, Ustavnom
sudu Republike Hrvatske podnio dana 8. srpnja 2013. godine zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 2.
stavka 2. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga Skupštine društva GKTD Murvica d.o.o.
Crikvenica (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 18/10. - dalje: Odluka) te točke
1.1.1. Cjenika GKTD Murvica d.o.o. od 1. travnja 2010. (Službene novine Primorsko-goranske
županije, broj 10/10. – dalje: Cjenik).
Dopisom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-II-3786/2013 od 16. siječnja 2014.
godine, navedeni predmet je ustupljen na nadležno rješavanje Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske, o čemu je podnositelj obaviješten dopisom ovog Suda od 21. siječnja 2015. godine.
S obzirom da se radi o zahtjevu za ocjenu zakonitosti dva akta, to je zahtjev u dijelu koji se
odnosi na Odluku Sud zaprimio pod brojem: Usoz-8/2014, dok je zahtjev u dijelu koji se odnosi na
ocjenu zakonitosti točke 1.1.1. Cjenika zaprimljen pod brojem ovosudnog predmeta (Usoz60/2015).
Razlozi na kojima podnositelj temelji svoj zahtjev posebno se ne iznose zbog načina na koji
je riješen ovaj predmet.
Donositelj ovdje osporenog akta, GKTD Murvica d.o.o. iz Crikvenice, odgovarajućom
primjenom odredbe članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12.
i 152/14.), pozvan je dopisom od 21. siječnja 2015. da ovaj Sud obavijesti o tomu da li je osporeni
Cjenik na snazi, te ukoliko jest da dostavi pisano očitovanje na navode iz zahtjeva.
Postupajući po navedenom traženju, dopisom od 28. siječnja 2015. godine, E.-M. d.o.o. iz C.
obavijestio je ovaj Sud da je u međuvremenu provedena podjela društva koje je donijelo osporeni
akt na način da su djelatnosti vezane za odvoz otpada prenesene na novo društvo, E.-M. d.o.o., te da

osporavani Cjenik više nije u primjeni, već se obračun odvoza otpada vrši temeljem Cjenika
komunalnih usluga od 1. travnja 2012., koji se dostavlja u prilogu dopisa. Navedeni Cjenik
objavljen je u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, broj 14 od 26. travnja 2012.
godine, a primjenjuje se od 1. travnja 2012. godine.
Odredbom članka 88. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će sud
rješenjem obustaviti postupak kad prestanu postojati pretpostavke za njegovo vođenje.
S obzirom da sporni Cjenik 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.

