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Poslovni broj: Usoz-40/14-5

RJEŠENJE
Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane
Berlengi Fellner predsjednice vijeća, Slavice Marić-Okičić, Gordane Marušić-Babić Biserke Kalauz
i Fedore Lovričević-Stojanović, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović,
zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom u povodu zahtjeva S. A. iz P.,
Z., na sjednici vijeća održanoj 18. prosinca 2014.
riješio je
Zahtjev se odbacuje.
Obrazloženje
Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke Ministarstva unutarnjih poslova,
Ravnateljstva policije, Policijske akademije, Visoke policijske škole broj: 511-02-121-14-812-1 od
26. ožujka 2014. u dijelu u kojem se odnosi na prestanak statusa studenta specijalističkog
diplomskog stručnog studija kriminalistika.
U obrazloženju zahtjeva podnositelj navodi da mu je odlukom MUP-a Ravnateljstvo policije,
Policijska akademija, Visoka policijska škola od 18. ožujka 2014. oduzet stručni naziv stručni
prvostupnik kriminalistike koji je stekao 28. listopada 2010. završetkom stručnog studija
kriminalistike na Visokoj policijskoj školi. U svezi s tom odlukom podnositelj je pokrenuo upravni
spor pred nadležnim upravnim sudom. S obzirom na odluku od 18. ožujka 2014. kojom mu je
oduzet stručni naziv stručni prvostupnik kriminalistike donesena je osporena odluka o čemu je
podnositelj obaviješten dopisom broj: 511-01-121-14-812-1 od 27. ožujka 2014. bez da mu je
Odluka dostavljena i bez upute o pravnom lijeku.
Smatra da je Odluka o ukidanju statusa studenta specijalističkog diplomskog stručnog studija
kriminalistika protivna zakonu, Statutu i drugim propisima te predlaže da Sud pokrene postupak i
ovu Odluku ukine. Također navodi da mu se izvršenjem osporene Odluke nanosi teška i
nepopravljiva šteta koja bi se teško mogla popraviti s obzirom da je tužitelj 2011. godine upisao
specijalistički diplomski stručni studij kriminalistika na kojem je odslušao sve predmete i ispunio
veliku većinu studentskih obveza, zbog čega predlaže da Sud temeljem odredbe članka 85. stavka 2.
Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10. i 143/12.) do donošenja presude
rješenjem obustavi izvršenje osporenog općeg akta.
Odgovarajućom primjenom odredbe članka 32. Zakona o upravnim sporovima zahtjev je
dostavljen na očitovanje Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije, Policijskoj
akademiji, Visokoj policijskoj školi.

U dostavljenom očitovanju donositelj Odluke ističe da je osporena Odluka donesena u
zakonom propisanom postupku, na temelju mjerodavnih propisa te se poziva na odredbu članka 77.
stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti prema kojoj se diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij može upisati nakon odgovarajućeg preddiplomskog studija.
Kako je odlukom od 18. ožujka 2014. podnositelju oduzet stručni naziv prvostupnik kriminalistike,
smatra nespornim činjenicu da nema propisane uvjete za upis na diplomski specijalistički stručni
studij. Navodi da je osporena Odluka donesena na Sjednici stručnog vijeća dana 26. ožujka 2014. a
u svezi s osobama kojima je oduzet stručni naziv stečen završetkom studija na Visokoj policijskoj
školi, među kojima je i podnositelj zahtjeva. Na istoj Sjednici također je donesena i Odluka kojom
je tim osobama ponuđena mogućnost da upišu VI semestar stručnog studija kriminalistika, u kojem
bi studenti za ponovno stjecanje stručnog naziva stručni prvostupanik kriminalistike bili dužni
izraditi i obraniti novi završni rad u roku od jedne godine od dana upisa.
Zahtjev nije dopušten.
Odredbom članka 83. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima propisano je da Visoki
upravni sud postupak ocjene zakonitosti općeg akta pokreće na zahtjev fizičke ili pravne osobe ili
skupina 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.
Da bi se akt mogao smatrati općim aktom moraju kumulativno biti ispunjene slijedeće
pretpostavke. Takav akt mora biti donesen od ovlaštenog donositelja javnopravnog tijela dakle ili od
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, od nadležnog tijela
pravne osobe s javnim ovlastima ili nadležnog tijela pravne osobe koja obavlja javnu službu. Prema
svom sadržaju opći akt je interni ili eksterni propis koji na općenit način uređuje odnose između
unaprijed neodređenog kruga ljudi. Također opći akti moraju, prije nego što stupe na snagu biti
objavljeni u skladu sa zakonom.
Osporena Odluka ne predstavlja opći akt jer ne ispunjava naprijed navedene pretpostavke.
Tom Odlukom nisu na općenit način uređeni odnosi između unaprijed neodređenog kruga adresata
budući da se Odluka odnosi na točno utvrđen krug osoba i to onih kojima je ranijim pojedinačnim
odlukama nadležnog tijela oduzet stručni naziv stručni prvostupnik kriminalistike.
Odredbom članka 85. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima, propisano je da će
Sud rješenjem odbaciti zahtjev ako utvrdi da akt koji se zahtjevom osporava nije opći akt.
Budući da osporena Odluka nije opći akt, riješeno je kao u izreci.
U Zagrebu 18. prosinca 2014.
Predsjednica vijeća
Ana Berlengi Fellner, v.r.

