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primjedbe na nacrt zakona, 

drugog propisa ili akta 

SINDIKAT KRIMINALISTIČKE POLICIJE 

Zagreb, Pavlenski put 5/O 

Tematsko područje i brojnost 
korisnika koje predstavljate, 

odnosno interes koji zastupate 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji 

Interesi policijskih službenika i namještenika MUP-a RH 

Načelne primjedbe na 
predloženi nacrt 

Planiranim izmjenama i dopunama čl. 5. Zakona o policiji ne 
rješava se problem neažurnosti i neučinkovitosti Povjerenstva 
za rad po pritužbama u MUP-u, a prolongiranje stupanja na 
snagu odredbe čl. 21. st. 1., 2. i 3. Zakona o policiji, nakon što 
su proteklih godina ukinuta brojna druga materijalna prava,   
drastično će otežati ekonomski i socijalni položaj brojnih 
policijskih službenika.  

Primjedbe na pojedine članke 

nacrta zakona, drugog propisa 
ili dijelove akta 

Analizirajući teze i prethodne procjene za Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o policiji, SKP je mišljenja da se planiranim 
izmjenama i dopunama čl. 5. Zakona o policiji neće riješiti 
problem neažurnosti i neučinkovitosti Povjerenstva za rad po 
pritužbama u MUP-u RH. Navedeno se temelji na našim 
saznanjima da je najvećim dijelom tekst novog članka 5.  
preuzet iz prijedloga Zakona o policiji od kojeg je Vlada RH 
odustala u svibnju 2012. god. zbog pritisaka i preporuka 
Europske komisije. Takvim predloženim normativnim 
rješenjem u potpunosti se zanemaruje izvješće Odbora za 
ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, 
koji je na 42. sjednici održanoj 11.02.2014. god. razmatrao 
izvješće o radu Povjerenstva za postupanje po pritužbama u 
MUP-u za 2013. godinu, a iz kojeg je vidljivo da je za 
rješavanje ovog problema najvažnije predvidjeti dvostupanjsko 
postupanje unutar MUP-a, kao što je to sukladno čl. 15. 
Pravilnika o načinu rada i postupanja po predstavkama i 
pritužbama predviđeno za rad po predstavkama. Suprotno 
tome, predlaže se i dalje, ukoliko podnositelj pritužbe nije 
zadovoljan zaprimljenim odgovorom i postupkom provjere 
navoda, da se spis predmeta dostavlja bez odgode na daljnje 
postupanje i rješavanje Povjerenstvu za rad po pritužbama u 
MUP-u. 



Nadalje, planiranim izmjenama i dopunama čl. 5. Zakona o 
policiji razvidno je da Povjerenstvo za rad po pritužbama neće 
imati profesionalne članove, koji bi za svoj rad primali 
adekvatnu plaću, a što će također i dalje u bitnom utjecati na 
ažurnost i učinkovitost u radu Povjerenstva. Naime, iz izvješća 
navedenog Odbora vidljivo je da članovi Povjerenstva ističu da 
je to vrlo zahtjevan rad koji traži često zasjedanje i da razina 
angažmana koji se traži u Povjerenstvu nije razmjerna njihovoj 
volonterskoj funkciji, pa će i dalje njihove obveze prema 
radnom mjestu, privatne obveze i drugi osobni razlozi blokirati 
rad Povjerenstva.                   

S obzirom na veliki broj neosnovanih i zlonamjernih pritužbi na 
rad i postupanje policijskih službenika i namještenika, a 
nerijetko i od istih osoba, SKP predlaže da se u slučaju kada 
neka osoba očito zlorabi navedene institute (npr. psihička 
bolesna osoba), istoj onemogući da se u slučaju 
nezadovoljstva sa odgovorom koji joj je dostavljen od 
mjerodavne ustrojstvene jedinice, nakon toga obrati i 
Povjerenstvu za rad po pritužbama.  

Imajući u vidu dosadašnje postupanje u praksi i kakve sve 
provjere je potrebito napraviti po većem broju zaprimljenih 
pritužbi, SKP također predlaže da rok u kojem mjerodavna 
ustrojstvena jedinica mora dovršiti postupak rješavanja 
pritužbe iznosi najmanje 30 dana, a ne 15 dana kako se 
izmjenama članka 5. Zakona o policiji taj rok planira smanjiti.   

Napominjemo da se u Prethodnoj procjeni za Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o policiji pogrešno navodi da 
navedeno normativno rješenje neće imati dodatnih financijskih 
učinaka, odnosno učinaka na državni proračun jer prema 
važećem Pravilniku o dopuni Pravilnika o načinu rada i 
postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju evidencije 
predstavki i pritužbi te o radu povjerenstva, članovi 
Povjerenstva koje imenuje Odbor za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Hrvatskog sabora imaju pravo na 
naknadu prijevoznih troškova u visini stvarnih troškova ili 
naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u 
službene svrhe, kako je utvrđeno za korisnike koji se 
financiraju iz sredstava državnog proračuna Republike 
Hrvatske, dok se sredstva za navedene namjene osiguravaju u 
državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu 040 glavi 
05 Ministarstva unutarnjih poslova. Pritom smo uzeli u obzir 
predloženo normativno rješenje prema kojem će Povjerenstvo 
za rad po pritužbama u Ravnateljstvu policije činiti 3 
predstavnika građana, dok će svaka policijska uprava također 
imati Povjerenstvo koje će činiti po 3 predstavnika građana.  

Također, napominjemo da se ne slažemo da navedeno 

normativno rješenje ne povećava administrativne prepreke za 

poslovanje, kako se to pogrešno tvrdi u Prethodnoj procjeni, a 

imajući u vidu obvezu razgovora sa podnositeljem pritužbe, 

obvezu sačinjavanja zapisnika u vezi pritužbe, kraćem roku 

rješavanja pritužbe i dr.  



 

Važna napomena:  

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektronske pošte: ___savjetovanje@mup.hr _ 

zaključno do: 17.11.2014. 

 

                                                           
1
 Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u 

povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 

SKP je svjestan teške gospodarske situacije u kojoj se nalazi 
RH, ali isto tako je svjestan i teškog ekonomskog i socijalnog 
položaja brojnih policijskih službenika i namještenika kojima su 
proteklih godina ukinuta brojna druga materijalna prava, kao i 
obveza koje kao sindikat imamo prema svojim članovima. 
Stoga, umjesto dvogodišnje odgode stupanja na snagu 
odredbe čl. 21. st. 1., 2. i 3. Zakona o policiji, predlažemo da 
se izmjenama čl. 128. Zakona o policiji od 01.01.2015. godine 
smanji ukupan iznos otpremnine, primjerice za jednu trećinu, 
sve do pozitivnog rasta bruto domaćeg proizvoda u tri 
uzastopna tromjesečja, kada bi se otpremnina počela 
isplaćivati u punom iznosu.    

Na kraju moramo navesti da smo krajnje neugodno iznenađeni 
što zainteresirana javnost nije uključena i u druge članke 
Zakona o policiji koji se prema našim saznanjima namjeravaju 
mijenjati i nadopunjavati (poput članaka 38., 60., 62., 77. i itd.), 
a zbog čega ćemo kao strukovni sindikat, na drugi način, 
svakako reagirati.  

Ime i prezime osobe/a koja je 

sastavljala primjedbe ili osobe 
ovlaštene za zastupanje  

SINDIKAT KRIMINALISTIČKE POLICIJE 

Kontakt: Zagreb, Pavlenski put 5/o 

E-mail: skp@skp.hr 

Telefon: / 

Datum dostavljanja obrasca 17.11.2014. godine 

Jeste li suglasni da se ovaj 
obrazac, s nazivom/imenom 

sudionika/ce savjetovanja, 
objavi na internetskoj stranici 

nadležnog tijela?1 

DA NE 
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