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Poštovani gospodine ministre,  

nastavno na naše dopise navedene u pozivu na broj, kojim smo rukovodstvu 

MUP-a u više navrata pokušali skrenuti pozornost na gotovo potpuni izostanak 

kazneno-pravne zaštite policijskih službenika, dužni smo vam ukazati i na nedostatak 

kazneno pravne zaštite policijskih službenika kada su isti predmet lažnih i 

zlonamjernih prijave od strane građana.  

 

Naime, nerijetko smo svjedoci da građani prema kojima se postupalo  

kazneno prijavljuju policijske službenike, bilo da bi izbjegli posljedice postupanja, bilo 

samo iz razloga da bi lažnom prijavom napakostili policijskim službenicima, o čemu 

Sindikat kriminalističke policije raspolaže konkretnim saznanjima o više takvih  

slučajeva iz prakse.  

 

Posebice je zabrinjavajuća činjenica da Služba za unutarnju kontrolu, kao i 

Službe zakonitosti postupanja kako i ustrojstvene službe unutar MUP-a kada 

razgovaraju s prijaviteljima odnosno podnositeljima prijava protiv policijskih 

službenika ne upozoravaju građane na posljedice lažnog prijavljivanja kaznenog 

djela, a čak kada i upozoravaju nerijetko ne  sačinjavaju nikakav formalan obrazac 

(zapisnik o zaprimanju kaznene prijave kojeg građanin potpisuje) koji bi prijavitelja 

obavezivao da snosi posljedice eventualno lažne prijave protiv policijskog službenika, 

već se u pravilu samo sačinjavaju službene zabilješke.  

 

 

 

 

 

 

 

Urudžbeni broj: 

SKP-I-02-44/2015-03 
Način slanja: 

Teklićem  

Datum: 

14.03.2016. 

Broj tiskanih 
primjeraka: 3 

Naslovljeno: 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
n/r ministra g. Vlahe Orepića  
Zagreb, Savska cesta 39 

Ovjera: 

Poziv na broj:  
- SKP-I-02-44/2015 od 01.08.2015.           
- SKP-I-02-44/2015-02 od 12.10.2015. 
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PRILOZI:  

Predmet: Kazneno pravna zaštita policijskih službenika, traži se.-                               
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Stoga je stav i prijedlog Sindikata kriminalističke policije da su svim 

slučajevima kada građani podnose kaznene prijave protiv policijskih službenika, da 

ustrojstvena jedinica koja zaprima prijavu, od prijavitelja izjavu uzima na zapisnik o 

zaprimanju kaznene prijave, gdje će prijavitelj biti upozoren slijedećim upozorenjem: 

„Prijavitelj je u skladu s člankom 205. stavkom 2. ZKP-a upozoren da će počiniti 

kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela u skladu s člankom 304. KZ-a, ako 

prijavi određenu osobu da je počinila kazneno djelo za koje se goni po službenoj 

dužnosti iako zna da ta osoba nije počinitelj, kao i onda ako prijavi da je počinjeno 

kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti iako zna da to djelo nije 

počinjeno, ili ako sam sebe prijavi za takvo djelo, iako ga nije počinio“,  koji zapisnik 

potom prijavitelj nakon dane izjave vlastoručno potpisuje, a kako bi se isti u daljnjem 

postupku (u slučaju utvrđivanja da se radi o lažnom prijavljivanju kaznenog djela) 

mogao koristiti kao dokaz.   

Ozbiljno zabrinuti  zbog mogućih posljedica za policijske službenike i društvo, 

vođeni zajedničkim interesom, očekujemo da nas, kao i cjelokupan sastav MUP-a,  

žurno obavijestite o službenom stavu Ministarstva.  

 

Unaprijed zahvaljujemo,  

        
za Sindikat kriminalističke policije  

   Tomislav Štambuk 

predsjednik 
 

O TOME OBAVIJEST: 

-MUP, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, n/p pomoćnika ministra, gospodina    
Stjepana Lončarice ; 
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