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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Lidije
Vukičević, predsjednice vijeća, Mire Kovačić, Eveline Čolović Tomić, mr.sc. Ivice Kujundžića i
mr.sc. Inge Vezmar Barlek, članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Ivane Mamić
Vuković, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog povodom zahtjeva R.
R. iz K. L., na sjednici vijeća održanoj 10. srpnja 2015.
riješio je
Zahtjev podnositelja R. R. se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj zahtjeva zatražio je ocjenu zakonitosti Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih
tijela grada K. (Službeni glasnik grada Kaštela, broj 12/13.), donositelja grada K., Gradskog vijeća
grada K., a uz zahtjev osim općeg akta dostavio rješenje Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove grada K., S.-d. županije, klasa: UP/I-112-02/13-01/0036,
urbroj: 2134/01-02/1-13-1 od 29. kolovoza 2013., kojeg je donio privremeni pročelnik temeljem
članka 5. stavak 1., a u svezi s člankom 103. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), nakon
ukidanja upravnog tijela.
Protiv tog rješenja podnositelj zahtjeva je podnio žalbu koja je odbijena rješenjem
gradonačelnika Grada K., klasa: UP/II-112-07/13-01/0001, urbroj: 2134/01-1/1-13-2 od 11.
studenog 2013.
Provjerom u upisniku Upravnog suda u S. protiv tog drugostupanjskog rješenja podnositelj
zahtjeva je podnio tužbu koja je zaprimljena 27. studenog 2013., pod brojem UsI-2684/13.
Zahtjev nije dopušten.
Prvenstveno treba reći da je prema članku 83. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima
(Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14.), propisano da se postupak ocjene zakonitosti općeg
akta pokreće pred Visokim upravnim sudom 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. Obzirom da je predlagatelj svoj zahtjev podnio ovom sudu putem pošte, 9.
siječnja 2014., proizlazi da je zahtjev podnijet nakon proteka roka od 30 dana od dostave

drugostupanjske odluke gradonačelnika od 11. studenog 2013., protiv koje je podnio tužbu 27.
studenog 2013.
Stoga Sud zahtjev predlagatelja ocjenjuje nepravovremenim.
Slijedom toga, Sud je zahtjev odbacio temeljem odredbe članka 85. stavak 1. točka 5.
Zakona o upravnim sporovima.
U Zagrebu 10. srpnja 2015.
Predsjednica vijeća
Lidija Vukičević, v.r.

