REPUBLIKA HRVATSKA
VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB
Frankopanska 16

Poslovni broj: Usoz-87/14-3

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše
Turić, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, mr.sc. Mirjane Juričić, Sanje Štefan i Lidije Vukičević,
članica vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Marije Tomas Mišetić, zapisničarke, u postupku
ocjene zakonitosti po zahtjevu B. S. iz S. N., kojeg zastupa A. H., odvjetnik u Z., na sjednici
održanoj dana 27. veljače 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je ovom Sudu podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti odredbe članka 4. stavka 1.
točke 4. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu
štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u
Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 19/94).
Navodi podnositelja s obzirom na način rješavanja posebno se ne navode.
Zahtjev nije dopušten.
Prema odredbi članka 3. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj
20/10., 143/12., 152/14) predmet upravnog spora je i ocjena zakonitosti općeg akta jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti i pravne osobe koja
obavlja javnu službu (daljnje u tekstu: opći akt).
Odredbom članka 129. podstavak 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj
85/10. – pročišćeni tekst) propisano je da Ustavni sud odlučuje o suglasnosti drugih propisa s
Ustavom i Zakonom.
Pod drugim propisom smatraju se eksterni, općenormativni i pravno obvezujući akti koje
donese tijela državne vlasti radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja ili provedbe zakona, odnosno
provedbe drugog propisa više pravne snage, koji uređuju odnose na općenit način i koji djeluju
prema svima koji se nađu u pravnoj situaciji da se na njih dotični akt ima primijeniti.
Osporeni Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju
deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u
Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 19/94) donio je ministar financija na temelju zakonskog
ovlaštenja iz odredbe članka 14. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug
Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 106/93).

Iz navedenog naprijed, a s obzirom na donositelja navedenog Pravilnika, proizlazi da se ne
radi o propisu kojeg je ocjena u nadležnosti ovog Suda.
Odredbom članka 85. stavak 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će
Visoki upravni sud Republike Hrvatske rješenjem odbaciti zahtjev za ocjenu zakonitosti i o tome
obavijesti 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, trebalo je temeljem odredbe članka 85. stavak 1. točka 2. Zakona o
upravnim sporovima, zahtjev odbaciti.
U Zagrebu 27. veljače 2015.
Predsjednica vijeća
Blanša Turić,v.r.

