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Poslovni broj: Usoz-33/14-7

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Slavice
Marić-Okičić, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić, Biserke Kalauz, Fedore LovričevićStojanović i Dijane Vidović članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović, zapisničarke, u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog po zahtjevu Ministarstva, na sjednici vijeća
održanoj 25. ožujka 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Ministarstvo podnijelo je ovom Sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta općine Vuka,
Odluke o utvrđivanju visine komunalne naknade za nekretnine – Poslovni prostor – Bazne stanice
mobilne telekomunikacijske mreže klasa: 363-03/11-01/01, urbroj: 2158/06-01-11-01 od 29.
prosinca 2011. godine koju odluku je donijelo Općinsko vijeće općine Vuka na svojoj 18. sjednici
održanoj 29. prosinca 2011. godine.
Razlozi sadržani u zahtjevu neće se navoditi zbog načina na koji je odlučeno u ovom
postupku.
Donositelj odluke očitovao se na navode zahtjeva na način da je istakao da se Odluka ne
primjenjuje te da imaju namjeru na idućoj sjednici općinskog vijeća istu staviti van snage. Naveo je
da označena Odluka nije objavljena ni u jednom službenom glasniku.
Predmet upravnog spora u smislu odredbe članka 3. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima
("Narodne novine" 20/10., 143/12. i 152/14.) je ocjena zakonitosti općeg akta jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne osobe koja obavlja
javnu službu.
Odredba članka 73. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" 19/13. – pročišćeni tekst) propisuje da opće akte donose predstavnička tijela
jedinica lokalne i područne samouprave (stavak 1.) te da se prije nego što opći akt stupi na snagu
obvezno objavljuje u službenom glasniku jedinice (stavak 2.). Opći akti stupaju na snagu najranije
osmi dan od njegove objave. Iznimno općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti

da stupa na snagu danom objave (članak 73. stavak 3.).
Opći akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno navedenoj odredbi
članka 73. Zakona, određeni su po donositelju, predstavničkom tijelu općine, grada ili županije, po
svom sadržaju, samoupravnom djelokrugu u skladu s zakonom i statutom, te javnom objavom u
službenom glasilu, kao pretpostavkom stupanja na snagu.
Slijedi da opći akt koji nije objavljen na zakonom propisan način nije ni stupio na snagu
čime nedostaje bitna pretpostavka za označavanje općeg akta, te stoga ne postoje procesne
pretpostavke za odlučivanje o njegovoj zakonitosti u smislu odredbe članka 85. stavak 1. točke 1.
Zakona o upravnim sporovima.
Temeljem izloženog zahtjev je odbačen primjenom odredbe članka 85. stavak 1. točke 1.
Zakona o upravnim sporovima.
U Zagrebu 25. ožujka 2015.
Predsjednica vijeća
Slavica Marić Okičić, v.r.

