REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
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Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-78/15-6

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Slavice
Marić-Okičić predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić, Biserke Kalauz, Fedore LovričevićStojanović i Sanje Otočan članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović, zapisničarke, u
postupku po tužbi tužitelja D. G. i dr., svi zastupani po opunomoćenicima T. T. i I. U. odvjetnicima
u Z., protiv tuženika Grada S. i Javne gradske ustanove S. objekti S., na sjednici vijeća održanoj 27.
travnja 2015.
riješio je
I.
II.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske oglašava se stvarno nenadležnim.
Predmet se ustupa nadležnom Upravnom sudu u S.
Obrazloženje

Upravni sud u S. dostavio je dopisom ovom Sudu tužbu uvodno označenih tužitelja na
nadležno postupanje, pozivanjem na odredbu članka 12. stavak 3. točke 2. Zakona o upravnim
sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14.-u daljnjem tekstu: ZUS).
Na zahtjev ovog Suda opunomoćenici tužitelja očitovali su se podneskom u kojem izrijekom
navode da je tužbeni zahtjev tužitelja postavljen sukladno odredbi članka 22. stavak 2. točke 1.
ZUS-a, što je u nadležnosti upravnog suda, te ustraju kod tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti. Ističu
da nisu zaprimili odluku Upravnog suda u S. od 10. ožujka 2015. godine, poslovni broj: UsI1134/13-5, kojom je tužba dostavljena Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, te smatraju da
je tužbeni zahtjev u nadležnosti upravnog suda.
Odredbom članka 12. stavak 2. ZUS-a propisano je da upravni sudovi odlučuju: 1. o tužbama
protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, 2. o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke i postupanja javnopravnog tijela u
zakonom propisanom roku, 4. o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i
5. o drugim zakonom propisanim slučajevima.

Proizlazi da je predmet upravnog spora u ovoj upravnoj stvari ocjena zakonitosti pojedinačne
odluke javnopravnog tijela, te je stoga za odlučivanje o tužbi nadležan Upravni sud u S. u smislu
odredbe članka 12. stavak 2. točke 1. ZUS-a.
Sukladno navedenom, riješeno je kao u izreci primjenom odredbe članka 28. stavak 2. ZUSa.
U Zagrebu 27. travnja 2015.
Predsjednica vijeća
Slavica Marić-Okičić,v.r.

