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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane
Karlovčan-Đurović predsjednice vijeća, Borisa Markovića, Lidije Rostaš-Beroš, Ante Galića i
Blanše Turić, članovi vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog po zahtjevu I. O. iz D., na sjednici održanoj 27.
studenog 2015.,
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je podnio temeljem odredbe članka 83. stavka 1. i 25. stavka 1. Zakona o
upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12. i 152/14. dalje: ZUS) zahtjev za ocjenu
zakonitosti Odluke Državnog sudbenog vijeća broj: K-8/15 od 28. svibnja 2015. godine.
Ističe da je navedenom Odlukom povrijeđena odredba članka 29. stavka 1. i 122. stavka 2.
Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14.) i odredba članka 8.
stavka 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ 28/13. i 33/15.).
Zahtjev nije dopušten.
Na temelju odredbe članka 3. stavka 2. ZUS-a predmet upravnog spora je i ocjena
zakonitosti općeg akta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja ima
javnu ovlast i pravne osobe koja obavlja javnu službu (u daljnjem tekstu: opći akt).
Opći akt koji podliježe ocjeni zakonitosti, u smislu citirane zakonske odredbe definiran je
ovlaštenim donositeljem, sadržajem i javnom objavom prije stupanja na snagu u skladu sa zakonom.
Prema sadržaju opći akt je interni ili eksterni propis koji na općenit način uređuje odnose
između unaprijed neodređenog kruga ljudi.
Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: K-8/15 od 28. svibnja 2015. godine, kojom je
odbijen zahtjev podnositelja zahtjeva za ocjenu zakonitosti za davanje odobrenja za pokretanje

kaznenog postupka protiv sutkinje Općinskog suda u D., nije opći akt u smislu citirane odredbe
članka 3. stavka 2. ZUS-a.
Slijedom navedenog Sud je na temelju odredbe članka 85. stavak 1. točka 1. ZUS-a riješio
kao u izreci.
U Zagrebu 27. studenog 2015.
Predsjednica vijeća
Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.

