REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-67/14-7

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Biserke
Kalauz predsjednice vijeća, Sanje Otočan, Dijane Vidović, Gordane Marušić - Babić i Fedore
Lovričević-Stojanović članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika Juraja Dujma zapisničara, u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom u povodu zahtjeva D. P. iz Z., na sjednici
održanoj 29. svibnja 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o sazivu izvanrednog
Sabora H.S.P. (H. s. p.) za 11. rujna 1993. u K. donijete od strane Predsjedništva H.S.P.-a dana 8.
kolovoza 1993.
Podnositelj smatra kako navedena Odluka nije zakonita navodeći razloge koji se posebno ne
iznose zbog načina na koji je ovaj upravni spor riješen.
Zahtjev nije dopušten.
Članak 3. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" 20/10., 143/12. i
152/14. – dalje: ZUS) propisuje da je predmet upravnog spora i ocjena zakonitosti općeg akta
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne
osobe koja obavlja javnu službu.
Opći akt koji podliježe zakonitosti u smislu citirane zakonske odredbe definiran je
ovlaštenim donositeljem, sadržajem i javnom objavom prije stupanja na snagu u skladu sa zakonom.
Prema odredbi članka 83. stavak 1. ZUS-a 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.
Članak 85. stavak 1. točka 1. ZUS-a propisuje da će Visoki upravni sud rješenjem odbaciti
zahtjev za ocjenu zakonitosti i o tome obavijestiti podnositelja ako utvrdi da akt koji se zahtjevom
osporava nije opći akt.
Odluka o sazivu izvanrednog sabora H.S.P. od 8. kolovoza 1993. po svom donositelju i
sadržaju nije opći akt. Naime, osporenu Odluku donijelo je predsjedništvo političke organizacije
(organizacije sa političkim ciljem djelovanja) kako je to definirano u članku 2. i članku 3. Zakona o

političkim organizacijama („Narodne novine“ 19/90., 28/90., 59/90. i 2/91. – koji je u to vrijeme bio
na snazi) sa svojstvom građansko-pravne osobe (članak 9. stavak 2. navedenog Zakona). Sadržajno
Odluka predstavlja poziv članovima na zasjedanje izvanrednog sabora te organizacije.
Slijedom navedenog, Sud je zahtjev odbacio na temelju odredbe članka 85. stavka 1. točke 1.
ZUS-a jer Odluka o sazivu izvanrednog sabora H.S.P.-a obzirom na donositelja kao i sadržaj nije
opći akt koji podliježe zakonitosti u smislu gore citirane odredbe članka 3. stavak 2. ZUS-a.
U Zagrebu 29. svibnja 2015.
Predsjednica vijeća
Biserka Kalauz, v.r.

