REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-70/15-3

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa
Markovića, predsjednika vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović, Ante Galića, Sanje Štefan i Blanše
Turić, članovi vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu P. K. iz Z., na sjednici dana 30. lipnja 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske dana 15. travnja 2014. podnio
zahtjev za ocjenu zakonitosti općih akata i to:
1) Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada Grada C. („Službene novine Primorskogoranske županije“ 19/10.),
2) Odluke o načinu plaćanja komunalne usluge G. M. d.o.o. („Službene novine Primorskogoranske županije“ 21/13. i 36/13.).
Podnositelj zahtjeva predlaže da Sud utvrdi da Odluka o obvezatnom korištenju komunalne
usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada Grada C.
i Odluka o načinu plaćanja komunalne usluge Gradskog komunalnog trgovačkog društva M. d.o.o.
nisu suglasne sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i to člankom 19., 20., 24. i 30., te Zakonu o
zaštiti potrošača.
Rješenjem ovoga Suda poslovni broj: Usoz-35/14-2 od 17. prosinca 2014. podnositelj
zahtjeva je pozvan da u roku od 8 dana od dostave prijepisa rješenja dostavi Sudu pojedinačnu
odluku javnopravnog tijela koja se temelji na osporavanom općem aktu, a kojom je došlo do
povrede njegovih prava ili pravnog interesa. Istim rješenjem podnositelj je upozoren da ukoliko ne
otkloni navedene nedostatke u određenom roku Sud će zahtjev odbaciti kao neuredan.
Sud je, kako se radi o zahtjevu za ocjenu zakonitosti dva akta razdvojio predmet tako da je
pod poslovnim brojem: Usoz-35/14 predmet ocjena zakonitosti Odluke o obvezatnom korištenju
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog
otpada, a u predmetu poslovni broj: Usoz-70/15 predmet ocjene zakonitosti je Odluka o načinu
plaćanja komunalne usluge.
Zahtjev nije dopušten.

Iz dostavnice koja prileži spisu predmeta razvidno je da je podnositelj zahtjeva primio
rješenje ovoga Suda od 17. prosinca 2014., te u ostavljenom roku podnositelj je dostavio podnesak u
kojem navodi da dostavlja pojedinačnu odluku javnopravnog tijela koja se temelji na osporavanom
aktu, odnosno prijedlog za ovrhu Gradskog komunalnog trgovačkog društva M. d.o.o. iz C. protiv
njega, zbog odvoza komunalnog otpada. Napominje da je rješenje o ovrsi donio javni bilježnik 17.
ožujka 2014., a on kao ovršenik je zaprimio rješenje o ovrsi 20. ožujka 2014. Smatra da je zahtjev
za ocjenu zakonitosti općeg akta podnesen 15. travnja 2014., podnesen u roku od 30 dana sukladno
Zakonu o upravnim sporovima.
Međutim, akt koji je tužitelj dostavio Sudu to jest prijedlog za ovrhu na temelju
vjerodostojne isprave, ne predstavlja pojedinačnu odluku javnopravnog tijela u smislu članka 83.
stavka 1. Zakona o upravnim sporovima koja se temelji na osporavanom općem aktu.
S obzirom da podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku nije otklonio nedostatke zahtjeva
trebalo je odgovarajućom primjenom odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima
("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.) zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o načinu
plaćanja komunalne usluge G. M. d.o.o. odbaciti.
U Zagrebu 30. lipnja 2015.
Predsjednik vijeća
Boris Marković,v.r.

