REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
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Poslovni broj: Usoz-29/14-11

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Marine
Kosović Marković predsjednice vijeća, Ane Berlengi Fellner, mr.sc. Inge Vezmar Barlek, Mire
Kovačić, Arme Vagner Popović, članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Marine
Zagorec, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog u povodu zahtjeva B.
Š. iz O., kojeg zastupa odvjetnica A. B. iz Z., na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Statuta o izmjenama i dopunama Statuta
Veleučilišta „N. T.“ u G. od 18. veljače 2014. koji je donesen na 34. (elektronskoj) sjednici
Upravnog vijeća Veleučilišta „N. T.“ održanoj dana 18. veljače 2014. Uz zahtjev podnositelj je
priložio odluku Upravnog vijeća Veleučilišta „N. T.“ u G. od 3. ožujka 2014., klasa: 003-08/1401/01, urbroj: 2125/61-01-14-16 kojom se podnositelj zahtjeva razrješuje dužnosti dekana tog
Veleučilišta smatrajući je pojedinačnim aktom u smislu članka 83. stavak 1. Zakona o upravnim
sporovima (Narodne novine, broj 20/10., 143/12. – dalje: ZUS). Ističe da su predmetne izmjene i
dopune Statuta donesene bez prethodnog prijedloga stručnog vijeća kao i da nije ispoštovana
procedura donošenja predmetnih izmjena i dopuna Statuta jer je sjednica Upravnog vijeća održana
protivno Zakonu o ustanovama, Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odnosno
protivno Poslovniku o radu Upravnog vijeća. Ostali navodi podnositelja ne iznose se zbog načina na
koji je riješen ovaj predmet.
Odluka Upravnog vijeća Veleučilište „N. T.“ u G. od 3. ožujka 2014. donesena je na temelju
odredbe članka 68. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj
123/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.) i članka 17. Statuta o
izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta „N. T.“ u G..
Zahtjev nije dopušten.
Prema odredbi članka 83. stavak 1. ZUS-a postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki
upravni sud pokreće 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 njihovih prava ili pravnog interesa. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dostave

odluke.
Prema odredbi članka 84. stavak 2. ZUS-a, podnositelj zahtjeva iz članka 83. stavka 1. ZUSa mora u zahtjevu učiniti vjerojatnim da je primjenom općeg akta povrijeđeno njegovo pravo ili
pravni interes.
Dakle, postupanje Suda po zahtjevu za ocjenu zakonitosti općeg akta uvjetovano je
postojanjem pojedinačne odluke javnopravnog tijela koja se temelji na osporenom općem aktu, a
kojom podnositelj zahtjeva čini vjerojatnim da je primjenom toga općeg akta povrijeđeno njegovo
pravo ili pravni interes. Pravodobnost zahtjeva vezana je uz dostavu pojedinačne odluke
javnopravnog tijela.
Međutim, naprijed navedena odluka na koju podnositelj zahtjeva upire nije odluka
javnopravnog tijela u smislu naprijed navedene odredbe članka 83. stavak 1. ZUS-a.
Naime, odluka javnopravnog tijela je odluka tijela državne uprave i drugih državnih tijela,
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe koja ima javne ovlasti,
koju ova tijela donose kada odlučuju u okviru svog djelokruga utvrđenog na temelju zakona i
rješavaju u upravnim stvarima (članak 1. Zakona o općem upravnom postupku Narodne novine, broj
47/09.- u daljnjem tekstu: ZUP).
Prema članku 2. stavku 1. ZUP-a upravnom stvari smatra se svaka stvar u kojoj javnopravno
tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne
osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se
uređuje odgovarajuće upravno područje. Stavkom 2. istog članka propisano je da se upravnom stvari
smatra i svaka stvar koja je zakonom određena kao upravna stvar.
Odluka na kojoj podnositelj temelji zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta koju je donijelo
Upravno vijeće Veleučilišta „N. T.“ u G. ne donosi se u upravnom postupku niti je upravni akt
kojim se rješava o nekoj upravnoj stvari iz čega proizlazi da podnositelj zahtjeva nema pojedinačni
akt kojeg ima u vidu naprijed navedena odredba ZUP-a.
Treba reći da Sud nije našao postojanje razloga za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti
osporenog Statuta po službenoj dužnosti.
Budući da akt na kojem podnositelj temelji zahtjev nije pojedinačni akt u smislu odredbe
članka 83. stavak 1. ZUS-a. Sud je na temelju članka 85. stavka 1. točke 4. ZUS-a riješio kao u
izreci.
U Zagrebu 12. lipnja 2015.
Predsjednica vijeća
Marina Kosović Marković, v.r.

