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Poslovni broj: Usoz-45/14-7

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše
Turić predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, mr. sc. Mirjane Juričić, Sanje Štefan i Ljiljane
Karlovčan-Đurović, članova vijeća, te sudske savjetnice Marije Tomas Mišetić, zapisničarke, u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutog u povodu zahtjeva M. M. iz O., na sjednici
vijeća održanoj 30. studenoga 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Trgovački sud u O. u pravnoj stvari tužitelja M. M. iz O., P. J.. L. 3, OIB…, protiv tuženika
Hrvatskog društva skladatelja iz Z., Z., B. 9, kojeg zastupa punomoćnik P. F., odvjetnik u Z.,
rješenjem poslovni broj 3 P-63/08-21 od 26. ožujka 2014., oglasio se stvarno nenadležnim za
odlučivanje o dijelu tužbenog zahtjeva za utvrđenje nezakonitosti Cjenika zbirnih naknada za
emitiranje i reemitiranje nescenskih autorskih glazbenih djela, izvedaba umjetnika izvođača i
fonograma te je predmet ustupio ovom Sudu na nadležno postupanje. Iz dostavne naredbe rješenja
Trgovačkog suda u O. proizlazi da je navedeno rješenje dostavljeno podnositelju tužbe.
Trgovački sud u O. ustupio je predmet Visokom upravnom sudu jer je od 1. siječnja 2012.
temeljem odredbe članka 3. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10.,
143/12. i 152/14., dalje: ZUS ) u nadležnosti ovoga Suda i ocjena zakonitosti općeg akta jedinica
lokalne i područne (regionalne ) samouprave, pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne osobe
koja obavlja javnu službu.
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. ( stavak 1.članak 83.).
Slijedom navedenih odredbi, rješenjem ovog Suda poslovni broj: Usoz-45/14-3 od 16. lipnja
2015. pozvan je podnositelj da uredi zahtjev na način da dostavi pojedinačnu odluku javnopravnog
tijela koja se temelji na osporavanom općeg aktu, kojom je došlo do povrede njegovih prava ili
pravnog interesa. Istim rješenjem upozoren je da ako u ostavljenom roku ne otkloni naznačeni
nedostatak zahtjeva, sud će zahtjev odbaciti kao neuredan.

Kako što je naprijed navedeno, odredbama ZUS-a propisane su pretpostavke za vođenje
postupka ocjene zakonitosti općeg akta kojima je potrebno udovoljiti kako bi se mogao voditi
predmetni postupak pa je, dakle, ovaj Sud postupio sukladno ovlaštenjima iz odredbi ZUS-a, dok
iz podneska tužitelja nazvanog žalbom, proizlazi da tužitelj nije postupio po traženju ovoga Suda
čime nisu ispunjene procesne pretpostavke za vođenje predmetnog postupka propisane odredbom
članka 83. stavka 1. ZUS-a.
Na osnovi izloženoga, Sud je odgovarajućom primjenom članka 29. stavku 2. ZUS-a riješio
je kao u izreci.
U Zagrebu, 30. studenoga 2015.
Predsjednica vijeća:
Blanša Turić,v.r.

