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RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane
Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović, Eveline Čolović Tomić, Borisa
Markovića i Lidije Rostaš-Beroš, članova vijeća, sudske savjetnice Franciske Dominković,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu T. S. d.o.o. Z.,
kojeg zastupa direktor P. Ć., putem punomoćnice G. V., odvjetnice iz Z., na sjednici vijeća održanoj
27. veljače 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu suglasnosti sa zakonom članka 5. stavka 2. i 3.
Odluke o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom (Službeni glasnik
Grada Zagreba“ 18/02.).
Razlozi na kojima podnositelj temelji zahtjev posebno se ne iznose zbog načina na koji je
riješen ovaj predmet.
Osporenu Odluku donijela je Uprava gradske plinare Zagreb d.o.o. na temelju članka 18.
stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95., 70/97., 128/99. i
59/01.) i članka 29. Izjave društva.
Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici održanoj 26.ožujka 2007., temeljem
odredbe članka 11. stavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“,
177/04.) donijela Tarifni sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez
visine tarifnih stavki („Narodne novine“, 34/07.).
Odredbom članka 19. stavka 2. navedenog Tarifnog sustava propisano je da se odluke
distributera plina o načinu obračuna i načinu plaćanja komunalne usluge opskrbe plinom za
centralno grijanje i toplu vodu iz zajedničke plinske kotlovnice, primjenjuju do stupanja na snagu
Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom.
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 2. travnja 2009. donijela je Opće uvjete
za opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“, 43/09.). Prema odredbi članka 97. Opći uvjeti
stupaju na snagu 1. studenog 2009.
Odredbom članka 88. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10.,

143/12. i 152/14.) propisano je da će sud obustaviti postupak kad prestanu postojati pretpostavke za
njegovo vođenje.
Budući da je osporeni opći akt prestao važiti, temeljem odredbe članka 88. stavka 2. Zakona
o upravnim sporovima, riješeno je kao u izreci.
U Zagrebu 27. veljače 2015.
Predsjednica vijeća
Ana Berlengi Fellner, v.r.

