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U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane
Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, Borisa Markovića, Lidije Rostaš-Beroš, Mirjane Čačić i
Sanje Štefan, članovi vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku
ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu E. J. iz Z., na sjednici dana 29. svibnja 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositeljica je Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnijela prijedlog za ocjenu
suglasnosti s Ustavom i zakonom 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 dopisom od 24. prosinca 2013. godine ustupio Visokom
upravnom sudu navedeni prijedlog na nadležno odlučivanje.
Dopisom od 28. listopada 2014. godine obaviještena je podnositeljica zahtjeva da je Ustavni
sud njezin prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti ustupio na nadležno rješavanje Visokom
upravnom sudu.
Kako prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti kakav je podnijela Ustavnom sudu ne
udovoljava zakonom propisanim pretpostavkama za podnošenje zahtjeva za ocjenu zakonitosti
općeg akta pozvana je podnositeljica da izvijesti Sud da li ostaje kod podnesenog prijedloga ili isti
povlači, a ukoliko ostaje kod podnesenog prijedloga pozvana je da u roku od 15 dana otkloni
utvrđene nedostatke. Podnositeljica je navedeni dopis primila putem oglasne ploče Suda dana 2.
travnja 2015. godine.
Kako u ostavljenom roku nije odgovorila na dopis Sud je rješenjem od 7. travnja 2015.
odgovarajućom primjenom odredbe članka 29. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“
20/10., 143/12. i 152/14.) pozvano podnositeljicu zahtjeva da u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja dopuni svoj zahtjev tako da dostavi pojedinačnu odluku javnopravnog tijela koja se temelji
na osporenom općem aktu i dostavi dokaz da je zahtjev podnesen u roku od 30 dana od dana
dostave pojedinačne odluke javnopravnog tijela. Istim rješenjem je podnositeljica upozorena da

ukoliko ne otkloni navedene nedostatke u određenom roku Sud će zahtjev odbaciti kao neuredan.
Zahtjev nije dopušten.
Iz spisa predmeta proizlazi da je podnositeljica zahtjeva primila rješenje ovoga Suda putem
oglasne ploče dana 16. travnja 2015.
U ostavljenom roku nije udovoljila traženju Suda.
S obzirom na navedeno, kako podnositeljica zahtjeva nije u otklonila nedostatke zahtjeva
trebalo je odgovarajućom primjenom odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima
(Narodne novine, broj 20/10., 143/12. i 152/14.) zahtjev odbaciti.
U Zagrebu 29. svibnja 2015.
Predsjednica vijeća
Ljiljana Karlovčan-Đurović, v.r.

