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REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane
Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, mr.sc. Inge Vezmar Barlek, Marine Kosović Marković, Arme
Vagner Popović i Mirjane Čačić, članova vijeća, više sudske savjetnice Marine Zagorec,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom po zahtjevu R. Š. iz S. B., na
sjednici dana 16. srpnja 2015.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o sadržaju i dostupnosti
informacija o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika te načinu objave slobodnih radnih
mjesta, sastavu i načinu rada Povjerenstva za odabir kandidata za premještaj (Narodne novine, broj
113/12.).
Zahtjev nije dopušten.
Prema odredbi članka 3. stavka 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 (opći akt). Navedenom odredbom je kao temeljno mjerilo za određivanje
općeg akta propisan donositelj akta.
Osporeni Pravilnik donio je ministar unutarnjih poslova na temelju odredbe članka 18.
stavka 2. i članka 70. stavka 5. Zakona o policiji (Narodne novine, broj 34/11.).
Odredbom članka 18. Zakona o policiji propisano je da policijski službenik ima pravo biti
informiran o slobodnim radnim mjestima te mogućnostima policijskog obrazovanja, a sadržaj i
način dostupnosti ovih informacija utvrđuje ministar pravilnikom.
Temeljem odredbe članka 70. u svezi s odredbom članka 68. Zakona o policiji, Ministarstvo
je dužno najmanje dva puta godišnje objaviti popis slobodnih radnih mjesta radi premještaja
službenika na osobni zahtjev ili po potrebi službe na određeno ili neodređeno vrijeme, o čemu
odlučuje povjerenstvo, a način objave popisa slobodnih radnih mjesta, sastav i način rada
povjerenstva propisuje ministar pravilnikom.
Odredbom članka 85. stavak 1. točke 2. Zakona o upravnim sporovima propisano je da će
Visoki upravni sud 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.
Prema odredbi članka 129. podstavka 2. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj
85/10.-pročišćeni tekst) Ustavni sud Republike Hrvatske odlučuje o suglasnosti drugih propisa s
Ustavom i zakonom.
Osporeni Pravilnik nije opći akt u smislu članka 3. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima,
već je drugi propis kojeg je ocjena zakonitosti u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Iz navedenih razloga temeljem odredbe članka 85. stavka 1. točke 2. Zakona o upravnim
sporovima, riješeno je kao u izreci.
U Zagrebu 16. srpnja 2015.
Predsjednica vijeća
Ana Berlengi Fellner, v.r.

