REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-109/15-5

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc.
Ivice Kujundžića predsjednika vijeća, Mire Kovačić, Eveline Čolović Tomić, Lidije Vukičević i
Marine Kosović Marković, članovi vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu L. D. iz K., na
sjednici vijeća održanoj 25. rujna 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj zahtjeva zatražio je ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske
uprave Grada N., od 5. svibnja 2015. (neobavljen), u cijelosti, a posebno u dijelu sistematizacije
radnih mjesta službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada N. Razlozi navedeni u zahtjevu
posebno se ne navode radi načina na koji je riješen zahtjev podnositelja.
Gradonačelnik Grada N. kao donositelj općeg akta, Pravilnika o unutarnjem redu Gradske
uprave Grada N., u svom očitovanju ističe da Pravilnik pod citiranim brojem od 5. svibnja 2015.
nije donesen, a niti je objavljen kako to ističe i podnositelj zahtjeva. Dalje navodi da je donio
Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada N., klasa: 118-06/15-01/1, urbroj: 2176/04-0315-1 i to dana 30. travnja 2015., a koji je stupio na snagu 5. svibnja 2015., a protiv citiranog
Pravilnika podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske.
Zahtjev nije dopušten.
Prema odredbi članka 83. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“. broj
20/10., 143/12. i 152/14.) propisano je da se postupak ocjene zakonitosti općeg akta pokreće pred
Visokim upravnim sudom na zahtjev fizičke ili pravne osobe ili skupine osoba povezanih
zajedničkim interesom ako je pojedinačnom odlukom javnopravnog tijela koja se temelji na općem
aktu došlo do povrede njihovog prava ili pravnog interesa. U konkretnom slučaju utvrđeno je da
Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada N. s nadnevkom od 5. svibnja 2015. (prema
navodima podnositelja neobjavljen) nije donesen, a niti objavljen sa navedenim nadnevkom.
Pri tome valja napomenuti da je Gradonačelnik Grada N. donio Pravilnik o unutarnjem redu

Gradske uprave Grada N., klasa: 118-06/15-01/1, urbroj: 2176-04-03-15-1, dana 30. travnja 2015., a
koji je objavljen u Službenom glasniku Grada N. 19/15., a stupio je na snagu 5. svibnja 2015. protiv
kojeg se vodi postupak ocjene zakonitosti o zahtjevu podnositelja pod brojem: Usoz-112/15.
Slijedom navedenog Sud je odbacio zahtjev temeljem odredbe članka 85. stavak 1.točka 1.
Zakona o upravnim sporovima.
U Zagrebu 25. rujna 2015.
Predsjednik vijeća
mr.sc. Ivica Kujundžić, v.r.

