REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-71/14-12

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 D. M., Z., na sjednici održanoj 30.
siječnja 2015.

riješio je
Postupak se obustavlja.
Obrazloženje
Podnositelj je dana 15. srpnja 2014. podnio ovom Sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti
uvjerenja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Područnog ureda za katastar Rijeka,
Ispostave – Odsjeka za katastar nekretnina Crikvenica, klasa: 935-08/09-02/0181, urbroj: 541-14-302/11-09-2 od 16. rujna 2009., pozivom na članak 83. stavak 1. i stavak 2. Zakona o upravnim
sporovima (Narodne novine, broj 20/10. i 143/12.). Zahtjev je u ovom Sudu primljen pod
ovosudnim brojem gornjim Usoz-71/14.
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.
U podnesku od 9. siječnja 2015. (zaprimljenim kod ovog Suda dana 12. siječnja 2015. i dana
14. siječnja 2015.) podnositelj je naznačio (točka 2. podneska) da je zahtjev pod brojem Usoz-71/14
za ocjenu uvjerenja DGU od 16. rujna 2009., povučen. Stoga Sud ocjenjuje da je podnositelj
odustao od zahtjeva za ocjenu zakonitosti uvjerenja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske,
Područnog ureda za katastar Rijeka, Ispostave – Odsjeka za katastar nekretnina Crikvenica, klasa:
935-08/09-02/0181, urbroj: 541-14-3-02/11-09-2 od 16. rujna 2009.
Sud napominje da navedeno uvjerenje od 16. rujna 2009. nije opći akt već javna isprava o

činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (ocjena zakonitosti općih akata uređena odredbom
članka 85. stavak 1. točka 1. Zakona o upravnim sporovima).
Slijedom izloženog, 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.

