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REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr.sc.
Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, Blanše Turić, Sanje Štefan i Lidije Vukičević,
članica vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marije Tomas Mišetić, zapisničarke, u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu V. R. iz S., na sjednici dana 27. ožujka 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj je Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio prijedlog za ocjenu suglasnosti s
Ustavom i zakonom:
1. Zaključka s 1. sjednice Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu 30. rujna
2013.,
2. Točke 2. Akcijskog plana Hrvatskog nogometnog saveza (HNS-a) za sprječavanje nereda
na nogometnim utakmicama od 3. listopada 2011. godine i
3. Odluke o provedbi zaključaka Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja i dodatne hitne
mjere HNS-a za sprječavanje nereda na nogometnim utakmicama od 16. listopada 2013.
Ustavni sud Republike Hrvatske je ustupio Visokom upravnom sudu navedene prijedloge na
nadležno odlučivanje.
Dopisom od 13. siječnja 2015. godine obaviješten je podnositelj zahtjeva da je Ustavni sud
njegov prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti ustupio na nadležno rješavanje Visokom
upravnom sudu. Kako prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti kakav je podnio Ustavnom sudu
ne udovoljava zakonom propisanim pretpostavkama za podnošenje zahtjeva za ocjenu zakonitosti
općeg akta pozvan je podnositelj da izvijesti Sud da li ostaje kod podnesenog prijedloga ili isti
povlači, a ukoliko ostaje kod podnesenog prijedloga pozvan je da u roku od 15 dana otkloni
utvrđene nedostatke.
Podnositelj u ostavljenom roku, dopisom zaprimljenim kod ovog Suda 22. siječnja 2015.
obavijestio sud da povlači svoj prijedlog za ocjenom ustavnosti i zakonitosti Zaključaka 1. sjednica
Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu od 30. rujna 2013. g. i točke 2. Akcijskog plana
Hrvatskog nogometnog saveza za sprečavanje nereda na nogometnim utakmicama od 3. listopada
2011. godine i stim u vezi donesenih odluka Izvršnog odbora HNS od 16. listopada 2013. godine.
Prema odredbi članka 88. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima ( Narodne novine, br,

20/10., 143/12. i 152/14.) sud može obustaviti postupak ako podnositelj odustane od zahtjeva.
Kako je podnositelj odustao od zahtjeva, trebalo je riješiti kao u dispozitivu.
U Zagrebu 27. ožujka 2015.
Predsjednica vijeća
mr. sc. Mirjana Juričić, v.r.

