REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-99/14-7

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane
Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković, mr.sc. Inge Vezmar Barlek, Arme
Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu P. B. iz S., kojeg
zastupa punomoćnik S. N. P., odvjetnik iz S., na sjednici dana 26. listopada 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 9a Odluke o
komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 6/00., 1/05., 20/10. i Službeni
glasnik općine Bibinje, broj 6/12. i 5/13.).
Iz sadržaja podnesenog prijedloga proizlazi da podnositelj osporava odredbu stavka 1. članka
9a Odluke o komunalnom doprinosu, kojom je za vlasnike odnosno investitore koji su pokrenuli
postupak za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a na području općine B. imaju
prebivalište u propisanom trajanju, određeno plaćanje komunalnog doprinosa od 10% utvrđenog
iznosa za legalizaciju objekta do 1.200 m3. Podnositelj se poziva na presudu ovog Suda broj Usoz342/13 od 28. ožujka 2014. te predlaže da Sud do donošenja odluke obustavi izvršenje osporene
odredbe.
Općinsko vijeće općine B. na 11. sjednici održanoj dana 31. kolovoza 2015., donijelo je
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Zadarske županije,
broj 6/00., 1/05., 2/10., Službeni glasnik općine Bibinje, broj 6/12., 2/13., 5/13. i 1/14.). Ova odluka
objavljena je u Službenom glasniku općine Bibinje, broj 3/15., a odredbom članka 3. stavka 1.
izmijenjen je u cijelosti članak 9a stavak 1. Odluke o komunalnom doprinosu.
Prema odredbi članka 6. stavka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu, ta je Odluka stupila na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine
Bibinje.
Odredbom članka 88. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10,
143/12. i 152/14.), propisano je da će sud rješenjem obustaviti postupak kad prestanu postojati

pretpostavke za njegovo vođenje.
Budući da je osporena odredba izmijenjena odredbom članka 3. stavka 1. Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o komunalnom doprinosu, to su prestale postojati pretpostavke za vođenje postupka
po zahtjevu podnositelja.
Iz navedenih razloga Sud nije donosio posebnu odluku u svezi s prijedlogom podnositelja za
obustavu izvršenja osporene odredbe općeg akta u smislu odredbe članka 85. stavka 2. Zakona o
upravnim sporovima.
Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 88. stavka 2. Zakona o upravnim
sporovima, odlučeno je kao u izreci.
U Zagrebu 26. listopada 2015.
Predsjednica vijeća
Ana Berlengi Fellner, v.r.

