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Predmet:  Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s edukacijom pravosudnih 

službenika, sudaca, državnih odvjetnika i policijskih službenika - odgovor 

Vlade  

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno s 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 

29/18), zastupničko pitanje u vezi s edukacijom pravosudnih službenika, sudaca, državnih 

odvjetnika i policijskih službenika. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

 Sukladno članku 40. Zakona o Pravosudnoj akademiji (Narodne novine, br. 

153/09, 127/10 i 82/15) godišnji program stručnog usavršavanja za pravosudne dužnosnike za 

sljedeću kalendarsku godinu do 1. prosinca svake godine donosi Programsko vijeće kao 

stručno tijelo Akademije.  

 

U odnosu na policijske službenike, edukacija vezana uz prepoznavanje 

obilježja totalitarnih režima provodi se kroz različite kolegije na Visokoj policijskoj školi, 

Policijskoj školi te u okviru Programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje 

policajac/ka, kao i kroz programe specijalizacije i stručnog usavršavanja za policijske 

službenike. 

 

Također, navodimo kako je „Dokument dijaloga: Temeljna polazišta i 

preporuke normativnom uređenju simbola, znakovlja i drugih obilježja totalitarnih režima i 

pokreta“, kojeg je 28. veljače 2018. godine donijelo Vijeće za suočavanje s posljedicama 

vladavine nedemokratskih režima, učinjen dostupnim policijskim službenicima nadležnih 

linija rada u policijskim upravama kako bi se s istim upoznali te ga koristili u daljnjem radu. 

 

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.  

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 2. studenoga 2018.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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Zagreb, 30. listopada 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje za mr. c. Andreja Plenkovića, predsjednika 
Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko 
pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH.

Da li će se intenzivnije educirati pravosudni službenici, suci, državni 
odvjetnici i policijski službenici o sudskoj praksi vezano za obilježja 
totalitarnih režima?

Obrazloženje:
Opće je poznata činjenica da se u javnom prostoru u Republici Hrvatskoj i 

dalje koriste različiti sporni simboli totalitarnih režima te da isti nisu „prepoznati" od 
nadležnih tijela odnosno da se pozitivni propisi ne primjenjuju.

Svima je poznata odluka Ustavnog suda RH U-ll-611/2013 kojom je poništena 
odluka Općine Čačinci iz 1997. godine o promjeni naziva ulice u Slatinskim 
Drenovcima u „10. travnja", te obrazloženja da bi se sporni datum mogao povezati 
jedino s danom osnivanja NDH, a budući da je poznato kako je bila nacistička i 
fašistička tvorevina, čija RH nije sljednica ni po kojoj osnovi, zaključuje se da je taj 
naziv u suprotnosti s vladavinom prava te da ugrožava identitet hrvatske ustavne 
države do stupnja koji se ne može tolerirati, pa odluka mora biti poništena radi 
očuvanja ustavnog identiteta.

lako je odluka Ustavnog suda jasna i nedvosmislena te obvezujuća, u nizu 
prekršajnih postupaka i tijekom postupanja tijela državne uprave, donose se odluke 
koje su protivne predmetnoj odluci Ustavnog suda, te se i dalje koriste sporni simboli 
i pozdravi radi čega je nužno dosljedno postupanje policije i državnog odvjetništva u 
prepoznavanju i procesuiranju korištenja simbola totalitarnih režima te promptno 
postupanje sudova.

Slijedom iznesenog molim Vas odgovor na pitanje koje je od iznimnog 
interesa za Republiku Hrvatsku i sve njezine građane, a posebice za njezin 
međunarodni položaj.

zastupnik

p Ostojić


