REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-287/13-7

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, Marine Kosović Marković, Arme Vagner
Popović i Mirjane Čačić, članovi vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Marine Zagorec,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom povodom zahtjeva N. T. iz P.,
na sjednici dana 31. ožujka 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je temeljem članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
(Narodne novine, broj 49/02. – pročišćeni tekst) Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio
prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom članka 7. točke 7. Odluke o autotaksi
prijevozu Grada Poreča – Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo, broj 10/2012.), a koje
je donijelo Gradsko vijeće Grada Poreča.
Dopisom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1790/2013 od 22. travnja 2013.
navedeni predmet ustupljen je na nadležno rješavanje ovom Sudu.
Uz zahtjev podnositelj prilaže odluku o autotaksi prijevozu Gradskog vijeća Grada Poreča –
Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča, broj 10/2012.) i pojedinačnu odluku Grada Poreča,
Upravnog odjela za komunalni sustav, Odsjek za upravno-administrativne poslove, klasa: UP/I-34005/13-01/6, urbroj: 2167/01-05/13-13-2 od 14. ožujka 2013., a kojom se odlukom – rješenjem
odbija izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza podnositelja zahtjeva C. V. iz P., K. P. 10,
vlasniku I. obrta za prijevoz tereta cestom.
Zahtjev nije dopušten.
Prema članku 83. stavku 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10.,
143/12., 152/14.) postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud pokreće na zahtjev
fizičke ili pravne osobe ili skupine osoba povezanih zajedničkih interesom ako je pojedinačnom
odlukom javnopravnog tijela koja se temelji na općem aktu došlo povrede njihovih prava ili
pravnog interesa. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dostave odluke.
Prema odredbi članka 85. stavak 1. točka 4. Visoki upravni sud rješenjem će odbaciti zahtjev
za ocjenu zakonitosti i o tome obavijestiti podnositelja ako utvrdi da je zahtjev podnijela
neovlaštena osoba.

Iz podataka spisa predmeta proizlazi da je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu
suglasnosti odredbe članka 7. točke 7. Odluke o autotaksi prijevozu Grada Poreča – Parenzo kojeg
je donijelo Gradsko vijeće Grada Poreča – Porenzo podnio N. T., odvjetnik iz P., T. 1. Pojedinačni
akt – rješenje koje je dostavljeno uz prijedlog odnosi se na C. V. iz P., K. P. 10, a ne na podnositelja
zahtjeva. Postupanje Suda po zahtjevu za ocjenu zakonitosti općeg akta uvjetovano je postojanjem
pojedinačne odluke javnopravnog tijela koje se temelji na osporavanom općem aktu a kojom
podnositelj zahtjeva čini vjerojatnim da je primjenom tog općeg akta povrijeđeno njegovo pravo ili
pravni interes.
Budući da se pojedinačni akt ne odnosi na podnositelja, Sud je temeljem odredbe članka 85.
stavak 1. točka 4. riješio kao u izreci.
U Zagrebu 31. ožujka 2015.
Predsjednik vijeća
mr.sc. Ivica Kujundžić, v.r.

