REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-115/15-8

REPUBLIKA HRVATSKA
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 članova vijeća, te više sudske savjetnice Marine Zagorec,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu R. Š. iz S. B.,
odlučujući o prigovoru protiv rješenja ovog Suda broj: Usoz-115/15-4 od 16. srpnja 2015. na
sjednici dana 26. listopada 2015.
riješio je
Prigovor se uvažava i ukida se rješenje broj: Usoz-115/15-4 od 16. srpnja 2015.
Obrazloženje
Uvodno navedenim rješenjem naloženo je podnositelju plaćanje pristojbe u ukupnom iznosu
od 2.500,00 kuna. Protiv ovog rješenja podnositelj je podnio prigovor u kojem navodi da je zahtjev
poslan s neformalnog i elektronski nepotpisanog javnog e-mail (Google e-mail) te da privitak ne
sadrži stvarni potpis. Također navodi da dostava rješenja nije izvršena u skladu sa zakonom zbog
čega ne može znati od kada mu počinju teći zakonski rokovi. Ističe da je svatko mogao podnijeti
zahtjev u njegovo ime, a kako nije zatražena nadopuna predmeta ne smatra se odgovornim za
nastale troškove. Predlaže da se osporeno rješenje poništi i obustavi daljnji postupak po navedenom
predmetu.
Prigovor je osnovan.
Uvidom u podneseni zahtjev utvrđeno je da je zahtjev zaprimljen elektronskom poštom na
sudsku pisarnicu dana 24. lipnja 2015. u 8,45 sati od strane pošiljatelja …. Podneseni zahtjev nije
potpisan, a tijekom postupka Sud je propustio da pozove podnositelja da zahtjev potpiše. Prema
odredbi članka 84. stavka 1. točke 5. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10.,
143/12., 152/14.) zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta mora sadržavati potpis podnositelja.
Budući da je po izjavljenom prigovoru podnositelja Sud utvrdio da je postupao po zahtjevu
za ocjenu zakonitosti koji ne sadržava sve zakonom propisane dijelove to je prigovor valjalo uvažiti
i rješenje o sudskoj pristojbi ukinuti.
Istim prigovorom podnositelj predlaže i poništenje rješenja ovog Suda broj: Usoz-115/15-3

od 16. srpnja 2015., kojim rješenjem je zahtjev odbačen kao nedopušten. Međutim, zakonom nije
propisana mogućnost izjavljivanja pravnih lijekova protiv presuda, odnosno rješenja kojima je sud
odlučio o meritumu stvari.
Slijedom navedenog na temelju odredbe članka 39a stavka 2. Zakona o sudskim pristojbama
(Narodne novine, broj 74/95., 57/96., 137/02., 26/03.- pročišćeni tekst, 125/11., 112/12. i 157/13.)
odlučeno je kao u izreci.
U Zagrebu 26. listopada 2015.
Predsjednica vijeća
Ana Berlengi Fellner, v.r.

