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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, Mirjane Čačić i
Sanje Štefan, članovi vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu T. i I. L. iz S., na sjednici dana 29. svibnja
2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelji su podnijeli zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i
zakonom članaka 4., 5., 6., 11., 13. i 21. Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone
poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od V. ulice (u daljnjem tekstu: Odluka) objavljene u
Službenom glasniku Grada Splita, broj 32/2013.
Rješenjem ovoga Suda od 18. ožujka 2015. podnositelji su pozvani temeljem 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 dopune svoj zahtjev tako da dostave pojedinačnu odluku
javnopravnog tijela koja se temelji na osporenom općem aktu i dokaz da su zahtjev podnijeli u roku
od 30 dana od dana dostave pojedinačne odluke javnopravnog tijela.
Podnositelji su podneskom koji je zaprimljen kod ovoga Suda dana 17. travnja 2015. istakli
da su uz zahtjev detaljno obrazložili i dostavili dokaznu dokumentaciju iz koje je razvidno da imaju
pravni interes i da su aktivno sudjelovali u zakonom propisanom postupku donošenja spornog
prostornog plana. Navode da su dostavili osporeni opći akt koji je objavljen u Službenom glasniku
Grada Splita, broj 32/2013 od 14. kolovoza 2013., a kako su zahtjev podnijeli u roku od 30 dana od
dana objave općeg akta u Služenom glasniku Grada Splita smatraju da su dokazali da su zahtjev
podnijeli u roku.
Zahtjev nije dopušten.
Odredbom članka 83. Zakona o upravnim sporovima propisano je da se postupak ocjene
zakonitosti općeg akta 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, a zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od
dostave odluke.
Podnositelji su rješenjem ovoga Suda pozvani da u roku od 15 dana dopune zahtjev tako da
dostave pojedinačnu odluku javnopravnog tijela i dokaz da je zahtjev podnesen u roku od 30 dana
od dana dostave pojedinačne odluke javnopravnog tijela.
Podnositelji su na navedeno rješenje odgovorili podneskom iz kojeg proizlazi da smatraju da
su udovoljili zahtjevu Suda jer su dostavili akt kojeg osporavaju te da su navedeni akt osporili u
roku od 30 dana od dana objave općeg akta u Službenom glasniku Grada Splita.
Iz navedenog je razvidno da podnositelji nisu dostavili pojedinačnu odluku javnopravnog
tijela koja se temelji na osporenom općem aktu već samo navedeni osporeni opći akt.
S obzirom kako podnositelji zahtjeva u ostavljenom roku nisu otkloniti nedostatke zahtjeva
trebalo je odgovarajućom primjenom odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima
(Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14.) zahtjev odbaciti.
U Zagrebu 29. svibnja 2015.
Predsjednica vijeća
Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.

