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U IME REP UBLI KE HRVATS KE

RJEŠENJE

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Sanje
Otočan predsjednice vijeća, Dijane Vidović, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Slavice Marić-Okičić i
Gordane Marušić-Babić, članica vijeća, uz sudjelovanje višeg sudskog savjetnika Jurja Dujma,
zapisničara, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom u povodu zahtjeva T.-S. d.o.o.
Z., kojeg zastupa opunomoćenik B. F., odvjetnik iz O. društva M. & F. iz Z., na sjednici održanoj
26. siječnja 2015.

riješio je

Zahtjev se odbacuje.

Obrazloženje

Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o načinu upravljanja
i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba („Službeni glasnik Grada Zagreba“
6/10., 12/10., 5/11. i 15/11.; u daljnjem tekstu: Odluka).
Uz zahtjev podnositelj prilaže zaključak o davanju u zakup sportske građevine – SRC
„Svetice“, klasa: 620-01/14-01/6, urbroj: 251-03-02-14-2 od 30. siječnja 2014., smatrajući ga
pojedinačnim aktom u smislu članka 83. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne
novine“, broj 20/10., 143/12. i 152/14.; u daljnjem tekstu: ZUS). Ističe da se prijavio na natječaj za
davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba te da je navedenim zaključkom
(koji mu je dostavljen 2. travnja 2014.) povrijeđen njegov interes. Ostali navodi podnositelja ne
iznose se zbog načina na koji je riješen ovaj predmet.
Zaključak od 30. siječnja 2014. donio je gradonačelnik Grada Zagreba na temelju članka 8.
stavka 5. osporavane Odluke. Točkom 1. navedenog zaključka Hrvatskom nogometnom savezu iz
Zagreba, Ulica grada Vukovara 269a, daje se u zakup sportska građevina, SRC „Svetice“, Svetice
bb, Zagreb, do 1. veljače 2019. godine. Točkom 2. zaključka određeno je da će se o zakupu sportske
građevine iz točke 1. sklopiti ugovor o zakupu. Točkom 3. zaključka zadužen je Gradski ured za
obrazovanje, kulturu i sport za provedbu zaključka. Točkom 4. zaključka određeno je da će
zaključak biti objavljen u „Službenom glasniku Grada Zagreba.“
Zahtjev nije dopušten.
Prema članku 83. stavku 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
njihova prava ili pravnog interesa. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dostave odluke.
Prema članku 84. stavku 2. ZUS-a, podnositelj zahtjeva iz članka 83. stavka 1. ZUS-a 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 osporavanom 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.
Zahtjev za ocjenu općeg akta u konkretnom slučaju podnositelj je podnio u roku od 30 dana
od dana primitka zaključka o davanju sportske građevine – SRC „Svetice.“ Međutim, navedeni
zaključak nije odluka javnopravnog tijela u smislu članka 83. stavka 1. ZUS-a.

Naime, odluka javnopravnog tijela je odluka tijela državne uprave i drugih državnih tijela,
tijela jedinice 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“
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.
Zaključak na kojemu podnositelj temelji zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta je akt
kojim Grad Zagreb daje u zakup nekretninu (javnu sportsku građevinu) u svom vlasništvu.
Odluke gradonačelnika o zakupu građevina u vlasništvu gradova ne donose se u upravnom
postupku, niti su upravni akti kojima se rješava u nekoj upravnoj stvari, već je riječ o aktima
raspolaganja imovinom.
Budući da akt na kojemu podnositelj temelji zahtjev nije pojedinačni akt u smislu članka
83. stavka 1. ZUS-a, Sud je, na temelju članka 85. stavka 1. točke 4. ZUS-a, riješio kao u izreci.

U Zagrebu 26. siječnja 2015.
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