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KLASA: 021-12/19-1 S/265 
URBROJ: 65-19-02 lUO

Zagreb, 2. travnja 2019.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu clo.stavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovniku 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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HRVATSKI SABOR

zastupnik 
Ranko Ostojić

Zagreb, 2, travnja 2019.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

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

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko 
pitanja za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske

- Je li postupanje policijskih službenika tijekom pružanja podrške Ministarstvu 
financija - Poreznoj upravi, Područni ured Zagreb, / Inspektoratu rada Ministarstva 
rada i mirovinskog sustava 17. ožujka 2019., između 2 i 3 ujutro u Funk dubu u 
Tkalčićevoj ulici br. 56, bilo sukladno zakonima i provedbenim propisima?

- Je li postupanje policijskih službenika, između ostalog, bilo sukladno načelu 
razmjernosti koje je sadržano u odredbama članka 6. Zakona o policijskim poslovima 
i ovlastima?

Obrazloženje: Mediji su prenijeli informaciju da je 17. ožujka 2019. između 2 i 
3 ujutro, tijekom postupanja djelatnika Ministarstva financija - Porezne uprave, 
Područnog ureda Zagreb i Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava 
došlo do nepotrebne primjene sile u odnosu na više građana, odnosno nepotrebne 
demonstracije sile, kada je više od 30 policijskih službenika interventne policije 
postupalo u odnosu na okupljene građane u Funk dubu.

Više osoba je navodno ozlijeđeno tijekom primjene sile od strane policijskih 
službenika, te privedeno u nadležnu policijsku postaju. S obzirom da su tijekom 
davanja izjave u policijskoj postaji cijelo vrijeme bili prisutni i policijski službenici 
interventne policije, privedeni su izjavili da se nisu osjećali sigurno, te da su zato i 
izjavili da nisu imali primjedbe na policijsko postupanje.

U odredbama članka 6. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima propisano 
je da policijski službenik postupa imajući u vidu razmjer između ovlasti koju 
primjenjuje i svrhe obavljanja policijskog posla, te da će policijski službenik uvijek 
primijeniti policijsku ovlast kojom se u najmanjoj mjeri zadire u slobode i prava 
čovjeka, a postiže svrha obavljanja policijskog posla.



S obzirom da navodi koji se iznose u medijima odskaču od temeljnog načela 
razmjernosti koji svoje ishodište ima u Ustavu Republike Hrvatske, te drugim 
obvezujućim međunarodnim pravnim aktima, molim Vas iscrpan odgovor na 
navedeno zastupničko pitanje koje je u interesu svih građana Republike Hrvatske.

zastupnik

Ranko Ostojić


