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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mire
Kovačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović, Mirjane Čačić, mr.sc. Ivice Kujundžića i
Borisa Markovića, članova vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke,
u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom na zahtjev M. M., K., na sjednici održanoj
30. siječnja 2015.
riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj je dana 24. prosinca 2013., Ustavnom sudu Republike Hrvatske, na temelju
odredbe članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj
49/02-pročišćeni tekst) podnio prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zaključka sa 1. sjednice
Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu od 30. rujna 2013. i točke 2. Akcijskog plana
Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) za sprječavanje nereda na nogometnim utakmicama od 3.
listopada 2011. i s tim u vezi donesenih odluka Izvršnog odbora HNS-a od 16. listopada 2013.
Ustavni sud Republike Hrvatske dostavio je ovome Sudu navedeni prijedlog na rješavanje
(primljen pod ovosudnim brojem Usoz-406/13 dana 31. prosinca 2013.), obzirom da je od 1.
siječnja 2012. Visoki upravni sud Republike Hrvatske nadležan odlučivati o zakonitosti općih akata
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje imaju javne ovlasti i
pravnih osoba koje obavljaju javnu službu.
Budući da navedeni prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, kakav je podnesen
Ustavnom sudu Republike Hrvatske, nije udovoljavao zakonom propisanim pretpostavkama za
podnošenje zahtjeva za ocjenu zakonitosti odluka, podnositelj je pozvan dopisom ovog Suda od 3.
studenoga 2014. pod brojem Usoz- 406/13 da dostavi Sudu pojedinačnu odluku javnopravnog
tijela i dokaz da je zahtjev podnesen u roku od 30 dana od dostave odluke (članak 83. stavak 1.
Zakona o upravnim sporovima).
Međutim, kako se zahtjev odnosi na ocjenu zakonitosti više odluka ovaj je Sud zahtjev
razdvojio pa se zahtjev za ocjenu zakonitosti Zaključka sa 1. sjednice Nacionalnog odbora za borbu
protiv nasilja u sportu od 30. rujna 2013. vodi pod brojem gornjim Usoz- 406/13, zahtjev za ocjenu

zakonitosti točke 2. Akcijskog plana Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) za sprječavanje nereda
na nogometnim utakmicama od 3. listopada 2011. , pod brojem Usoz-16/15 ,a zahtjev za ocjenu
zakonitosti odluke Izvršnog odbora HNS-a od 16. listopada 2013 . (Odluke o provedbi zaključaka
Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja i dodatnih mjera HNS-a za sprečavanje nereda na
nogometnim utakmicama ) pod brojem Usoz-17/15.
Podneskom zaprimljenim kod ovog Suda dana 19. studenoga 2014. podnositelj je obavijestio
Sud da povlači prijedlog podnesen Sudu za ocjenu ustavnosti odluke Hrvatskog nogometnog saveza
i predlaže obustavu postupka jer je HNS poništio odluke. Slijedom navedenog podneska Sud
ocjenjuje da je podnositelj odustao od zahtjeva za ocjenu zakonitosti svih odluka navedenih u
prijedlogu (zahtjevu).
Odredbom članka 88. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj
20/10., 143/12. i 152/14) propisano je da sud može obustaviti postupak ako podnositelj odustane
od zahtjeva.
Slijedom navedenog, a na temelju odredbe članka 88. stavka 1. Zakona o upravnim
sporovima, riješeno je kao u izreci.
U Zagrebu 30. siječnja 2015.
Predsjednica
vijeća
Mira Kovačić, v.r.

