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REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda
mr.sc.Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić , Blanše Turić, Sanje Štefan i Lidije
Vukičević, članica vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marije Tomas Mišetić, zapisničarke, u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu L. V. C., iz O., kojeg zastupa K. J.,
odvjetnica iz R., na sjednici dana 27. ožujka 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o provedbi Mjere
202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa (Narodne
novine, broj: 24/13., 36/13., 112/13., 45/14. i 132/14. )., smatrajući ga nesuglasnim sa Zakonom o
općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09).
Predlaže ukidanje članaka 24. i 31. osporenog Pravilnika.
Zahtjev nije dopušten.
Prema članku 3. stavku 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10.,
143/12.i 152/14.), predmet upravnog spora je i ocjena zakonitosti općeg akta jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koja ima javnu ovlast i pravne osobe koja obavlja
javnu službu.
Pravilnik o provedbi Mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“
unutar IPARD programa donio je ministar nadležan za poljoprivredu na temelju zakonskog
ovlaštenja iz članaka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i
Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske
komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta
pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« broj 10/2008).
Člankom 125. podstavkom 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90.,
135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. - odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja
2014.), koji je u pročišćenom tekstu Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10.)
označen kao „članak 129.“, propisano je da Ustavni sud Republike Hrvatske odlučuje o suglasnosti
drugih propisa s Ustavom i zakonom.
Pod drugim propisom smatraju se eksterni općenormativni i pravno obvezujući akti koje

donose tijela državne vlasti radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja ili provedbe zakona odnosno
provedbe drugog propisa više pravne snage koji uređuje odnose na općenit način i koji djeluju
prema svima koji se nađu u pravnoj situaciji da se na njih dotični akt ima primijeniti.
S obzirom na donositelja, osporavani Pravilnik nije opći akt u smislu članka 3. stavka 2.
Zakona o upravnim sporovima, već je riječ o drugom propisu kojeg je ocjena zakonitosti u
nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Prema članku 85. stavku 1. točki 2. Zakona o upravnim sporovima, Visoki upravni sud će
rješenjem odbaciti zahtjev za ocjenu zakonitosti i o tome obavijestiti podnositelja ako utvrdi da je
akt koji se zahtjevom osporava propis kojeg je ocjena zakonitosti u nadležnosti Ustavnog suda
Republike Hrvatske.
S obzirom na navedeno, valjalo je, na temelju članka 85. stavka 1. točke 2. Zakona o
upravnim sporovima, riješiti kao u izreci.
U Zagrebu 27. ožujka 2015.
Predsjednica vijeća
mr. sc. Mirjana Juričić, v.r.

