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Urudžbeni broj:

Način slanja:

Datum:

SKP-I-02-52/2015.

teklićem/poštom

29.10.2015.

Broj tiskanih
primjeraka: 6

Naslovljeno :

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
n/r ministra, g. Ranka Ostojića
Zagreb, Savska cesta 39
Poziv na broj:

Broj stranica: 2

PRILOZI:

PREDMET: Adekvatno izvješćivanje javnosti o uspješno provedenim
kriminalističkim istraživanjima, traži se.Poštovani gospodine ministre,
u nastojanju poboljšanja ugleda i statusa kriminalističke policije moramo se
osvrnuti na izvješćivanje javnosti o kriminalističkim istraživanjima koje definitivno ne
udovoljava traženim kriterijima. Naime u posljednje vrijeme svjedočimo kako hrvatski
mediji prenose rezultate uspješnih međunarodnih kriminalističkih istraživanja, u
kojima su značajnu ulogu imale ustrojstvene jedinice hrvatske kriminalističke policije,
do kojih su došli isključivo iz tiskovnih konferencija inozemnih policija ili iz inozemnih
medija. Mišljenja smo kako se na takav neadekvatan način, koji definitivno ne
udovoljava traženim kriterijima objektivnog izvješćivanja hrvatske javnosti o radu
kriminalističke policije, nanosi šteta ugledu kriminalističke policije i obezvređuje rad
kriminalističke policije. Tako smo primjerice u proteklih nekoliko dana kroz medijske
napise i objave saznali o više uspješno okončanih međunarodnih kriminalističkih
istraživanja u Sloveniji, Crnoj Gori i Španjolskoj kojima je značajno doprinijela i
hrvatska policija, a kojima su naneseni značajni udarci organiziranom kriminalitetu i
zločinačkim udruženjima, a o kojima se naše ministarstvo uopće nije oglasilo.
Stoga apeliramo na Vas i nadležne rukovoditelje da ubuduće, u dogovoru s
nadležnim državnim odvjetništvom kroz održavanje tiskovnih konferencija ili
priopćenja, planirate primjerenu prezentaciju (upoznavanje sa objavljivima, točnim i
objektivnim činjenicama iz kriminalističkih istraživanja) uspješnih međunarodnih
kriminalističkih istraživanja u kojima je sudjelovala hrvatska policije, ali i složenih
kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, čime ćete s jedne strane pokazati
da uvažavate i percipirate izniman trud koji policijski službenici ulažu u provođenje
takvih kriminalističkih istraživanja, dok ćete s druge strane hrvatsku javnost
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objektivno i točno izvijestiti o radu hrvatske policije što će u konačnici doprinijeti ne
samo izgradnji ugleda kriminalističke policije , već i policije u cjelini.
S poštovanjem,
za Sindikat kriminalističke policije
Tomislav Štambuk
predsjednik

O TOME OBAVIJEST:
-MUP, Ravnateljstvo policije, n/p glavnog ravnatelja policije, g. Vlade Dominića;
-MUP, Uprava kriminalističke policije, n/p načelnika g. Vitomira Bijelića;
-MUP, Kabinet ministra, n/p glasnogovornika;
-MUP, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, n/p pomoćnice ministra,
gospođe Sanje Čanković;
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