REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-74/12-12

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše
Turić predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, mr.sc. Mirjane Juričić, Sanje Štefan i Lidije Vukičević,
članica vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marije Tomas Mišetić, zapisničara, u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta, u povodu prigovora M. V. iz S., R. V. iz S., i D. V. iz P., S., na
rješenje o pristojbi, na sjednici dana 27. veljače 2015.
riješio je
Prigovor se odbija.
Obrazloženje
Presudom ovoga Suda, poslovni broj: Usoz-74/12 od 22.prosinca 2014. odbijen je zahtjev za
ocjenu zakonitosti općeg akta te je podnositeljima zahtjeva određeno plaćanje sudske pristojbe na
presudu u iznosu 500,00 kn.
Protiv rješenja o pristojbi podnositelji zahtjeva pravodobno su podnijeli prigovor. Navode da
ovom Sudu nisu podnijeli nikakav zahtjev, niti su tražili rješavanje po istom, već su 2008. godine
Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijeli prijedlog za ocjenu suglasnosti Odluke o donošenju
izmjena i dopuna Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Podstrana koji je bez
njihovog znanja donio rješenje kojim je navedeni predmet ustupio na rješavanje ovom sudu. Kako
su podnijeli prijedlog Ustavnom sudu na koji se ne plaća sudska pristojba, smatraju da nisu
ispunjeni uvjeti za traženje plaćanja sudske pristojbe te predlažu sa se osporavano rješenje stavi
izvan snage.
Prigovor nije osnovan.
Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5058/2008 od 5. ožujka 2012.
Ustavni sud Republike Hrvatske je na rješavanje nadležnom Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske ustupio predmet podnositelja zahtjeva s obzirom da je ocjena zakonitosti općih akata na
temelju odredbe članka 3. stavka 2. u svezi s člankom 12. stavkom 3. točkom 2. Zakona o upravnim
sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12., 152/14) od 1. siječnja 2012. u nadležnosti ovoga
Suda. Navedeno rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske dostavljeno je i podnositelju zahtjeva.
Na temelju odredbe članka 5. stavka 1. Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj
74/95., 57/96., 137/02., 26/03., 125/11., 112/12., 157/13.) pristojbe u upravnom sporu plaćaju se

samo ako sud odbije ili odbaci tužbu.
Na temelju Tar. br. 29. a) stavka 4. Tarife sudskih pristojbi koja je sastavni dio naprijed
citiranog Zakona, za zahtjev o ocjeni zakonitosti općih akata plaća se pristojba od 2.000,00 kn, a na
temelju Tar. br. 30. a) stavak 4. u svezi sa stavkom 2. istoga članka Tarife, za prvostupanjsku odluku
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, ako vrijednost spora nije procjenjiva, plaća se pristojba
od 500,00 kn.
S obzirom da je ovaj postupak započeo podnošenjem prijedloga Ustavnom sudu Republike
Hrvatske 26. studenoga 2008. kada za ocjenu zakonitosti općeg akta nije bio nadležan Visoki
upravni sud Republike Hrvatske, Sud nije podnositelju zahtjeva odredio plaćanje pristojbe za
podneseni zahtjev. Međutim, u trenutku donošenja presude, a s obzirom na promijenjenu nadležnost
za odlučivanje o zakonitosti općih akata o čemu je podnositelj zahtjeva bio obaviješten naprijed
navedenim rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske, odbijanjem zahtjeva nastala je pristojbena
obveza za prvostupanjsku odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kako je propisano
naprijed navedenim odredbama Zakona o sudskim pristojbama i Tarife sudskih pristojbi.
Slijedom izloženog Sud je na temelju odredbe članka 39. a) stavka 2. Zakona o sudskim
pristojbama riješio kao u izreci.
U Zagrebu 27. veljače 2015.
Predsjednica vijeća
Blanša Turić, v.r.

