REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-196/12-7

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane
Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Borisa Markovića, Ante Galića, Sanje Štefan i Blanše
Turić, članovi vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog u povodu zahtjeva A. P. iz Z., na sjednici dana 30. lipnja
2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je podnio prijedlog za ocjenu zakonitosti točke III. stavka 1. Fiksni dio cijene
16,74 kuna mjesečno, Odluke o cijenama vodnih usluga Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Rješenjem ovoga Sudu broj: Usoz-196/12-2 od 18. ožujka 2015. pozvan je podnositelj
zahtjeva, odgovarajućom primjenom odredbe članka 29. Zakona o upravnim sporovima (Narodne
novine, broj: 20/10., 143/12. i 152/14.) da u roku od 15 dana od dana dostave rješenja dopuni svoj
zahtjev tako da dostavi pojedinačnu odluku javnopravnog tijela koja se temelji na osporenom općem
aktu i dokaz da zahtjev podnosi u roku od 30 dana od dana dostave pojedinačne odluke
javnopravnog tijela, uz upozorenje da ako ne otkloni navedene nedostatke u određenom roku, Sud
će odbacit zahtjev kao neuredan.
Podnositelj zahtjeva je dopisom 31. ožujka 2015. izvijestio ovaj Sud da nema pojedinačni
akt jer ga nikada nije ni dobio, te dostavlja račun V. i o. d.o.o. za veljaču 2015., koji račun je
donesen na temelju općeg akta kojeg osporava.
Odredbom članka 85. stavka 1. točke 5. Zakona o upravnim sporovima, propisano je da će
Visoki upravni sud rješenjem odbaciti zahtjev za ocjenu zakonitosti i o tome obavijestiti
podnositelja, ako utvrdi da je zahtjev nepravodoban.
Odredbom članka 83. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da postupak
ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud pokreće na zahtjev fizičke ili pravne osobe ili
skupine osoba povezanim zajedničkim interesom ako je pojedinačnom odlukom javnopravnog tijela
koja se temelji na općem aktu došlo do povrede njihova prava ili pravnog interesa. Zahtjev se
podnosi u roku od 30 dana od dostave odluke.
Iz spisa predmeta proizlazi da je podnositelj zahtjev za ocjenu zakonitosti točke III. stavka 1.

Odluke o cijenama vodnih usluga podnio dana 10. srpnja 2012., a obračun naknade usluga V. i o.
d.o.o. dostavio je za veljaču 2015. Dakle, tužitelj nije podnio zahtjev u roku od 30 dana od dostave
obračuna, već je, nakon što je rješenjem ovoga Suda pozvan na dopunu zahtjeva, dostavio obračun
naknade usluga za veljaču 2015. godine V. i o. d.o.o., koji obračun je temeljen na osporenom općem
aktu - Odluci o cijenama vodnih usluga.
S obzirom na navedeno, kako podnositelj zahtjeva u ostavljenom roku nije otklonio
nedostatke zahtjeva već je dostavio obračun naknade usluga za veljaču 2015. godine, koji obračun je
dostavljen nakon proteka više od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 10. srpnja 2012., trebalo je
odgovarajućom primjenom odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima u svezi s
člankom 85. stavkom 1. točke 5. istog Zakona zahtjev podnositelja odbaciti.
U Zagrebu 30. lipnja2015.
Predsjednica vijeća
Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.

