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Poslovni broj: Usoz-125/15-3

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
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 Rostaš
Beroš, članica vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marije Tomas Mišetić, zapisničarke, u
postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom povodom zahtjeva F.&B. P. L. iz U. K. V. B. i
S. I., zastupanog po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva D. i partneri d.o.o Z., na sjednici
održanoj dana 30. listopada 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je Visokom upravnom sudu u Zagrebu dana 16. svibnja 2015. godine podnio
zahtjev za ocjenu zakonitosti dopisa Ministarstva Republike Hrvatske, klasa:410-01/11-01/1507,
ur.broj.513-07-21-01/11-5 od 1. lipnja 2012. godine.
Tim se dopisom, putem Ministarstva Republike Hrvatske, obavještava Porezna uprava U. K. V. B. i
S. I. da je, kod povrata poreza na dodanu vrijednost, uzajamnost potvrđena od 01. lipnja 2012.
godine.
Zahtjev nije dopušten.
Odredbom članka 83. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10.,
143/12. i 152/14.) propisano je da 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.
Prema odredbi članka 3. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima predmet upravnog spora je
ocjena zakonitosti općeg akta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe
koje imaju javne ovlasti i pravne osobe koja obavlja javnu službu (u daljnjem tekstu: opći akt).
Opći akt koji podliježe ocjeni zakonitosti u smislu citirane zakonske odredbe definiran je
ovlaštenim donositeljem, sadržajem i javnom objavom prije stupanja na snagu u skladu sa zakonom.
Osporeni dopis Ministra Republike Hrvatske upućen Poreznoj Upravi podnositelja zahtjeva
predstavlja uobičajenu komunikaciju između nadležnih resora dviju država vezanu za rad i
postupanje u poreznim stvarima, te isti niti po sadržaju niti po donositelju nema svojstvo općeg akta

pa stoga ne može biti predmetom ocjene zakonitosti u upravnom sporu.
Temeljem odredbe članka 85. stavka 1. točke 1. citiranog Zakona, Visoki upravni sud
rješenjem će odbaciti zahtjev za ocjenu zakonitosti i o tome obavijestiti podnositelja ako utvrdi da
akt koji se zahtjevom osporava nije opći akt.
S obzirom da akt koji se zahtjevom podnositelja pobija nije opći akt u smislu naprijed
citirane odredbe članka 3.stavka 2. Zakona o upravnim sporovima, trebalo je temeljem odredbe
članka 85. stavka 1. točke 1. istog Zakona zahtjev odbaciti.
U Zagrebu 30. listopada 2015.
Predsjednica vijeća
mr.sc. Mirjana Juričić, v.r.

