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Uvaženi predsjedniče Republike Hrvatske, predsjedniče Vlade Republike 
Hrvatske i predsjedniče Hrvatskog sabora, 

obraćamo Vam se kao strukovni sindikat (udruga građana), potaknuti 
medijskim objavama i izjavama u kojima se navodi, navodna pripadnost Glavnog 
državnog odvjetnika RH dvjema udrugama, za koje se isto tako navodi kako se radi o 
udrugama dvojbene svrhe osnivanja.  

Napominjemo kako je jedan od  glavnih ciljeva Sindikata kriminalističke policije 
zaštita neovisnosti i profesionalnosti kriminalističke policije, što je i isključiv motiv 
naše reakcije u ovom slučaju. Naime, kao što Vam je poznato  kriminalistička 
policija djeluje u službi građane Republike Hrvatske u nedjeljivoj sinergiji s 
državnim odvjetništvom u borbi protiv svih oblika kriminaliteta.  

Isto tako želimo biti jasni, kako na nikoji način ne želimo zadirati u osobne 
motive i ljudska prava i  slobode, kao niti negirati dosadašnji profesionalni rezultat 
aktualnog Glavnog državnog odvjetnika, međutim uvažavajući i visoko cijeneći 
dužnost Glavnog državnog odvjetnika koju obnaša, gospodin Dražen Jelenić, 
moramo iskazati zabrinutost i mišljenje kako je pripadnost visokih državnih 
dužnosnika i službenika udrugama suspektnih, nejasnih i netransparentnih ciljeva, u 
najmanju ruku etički i moralno neodgovorna pa stoga i nedopustiva.  

Stoga ukoliko se medijski  napisi kao i izjave pokažu vjerodostojnima, tražimo 
od Vas da se razmotri pokretanje mehanizma za smjenu Glavnog državnog 
odvjetnika g. Dražena Jelenića.   

 

Urudžbeni broj: 

SKP-I-02-3/2020 
Način slanja: 

poštom/elektroničkom poštom 

Datum: 

19.2.2020. 

Broj tiskanih 
primjeraka: 8 

Naslovljeno: 
 

➢ URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, n/p predsjednika RH , 
gospodina Zorana Milanovića  /Pantovčak 241 , 10 000 Zagreb/ 
 

➢ VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, n/p predsjednika Vlade Republike 
Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, /Trg svetog Marka 2, 10 000 
Zagreb/ 
 

➢ HRVATSKI SABOR , n/p predsjednika gospodina Gordana Jandrokovića 
/Trg sv. Marka 6, 10 000 Zagreb/ 
 

Poziv na broj:  
 

Broj stranica:  

2 

PRILOZI:  

PREDMET: Zahtjev za smjenom Glavnog državnog odvjetnika.- 
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Na kraju, obzirom da se radi i o opasnom presedanu, nikako ne treba isključiti 
potrebu, odnosno pozivamo Vas i očekujemo od Vas, da sve nadležne sigurnosne 
institucije pod Vašim ingerencijama, u okviru svojih ovlasti, izvrše sigurnosne 
provjere za sve državne dužnosnike i visokopozicionirane državne službenike kako bi 
se u budućnosti izbjegle ovakve neželjene situacije koje bacaju sjenu na odgovorne 
državne funkcije.   

  
Uz izraze poštovanja, 

 

      za Sindikat kriminalističke policije  

 Tomislav Štambuk 
       predsjednik 
 

 
 
 

O TOME OBAVIJEST: 

- Ministarstvo unutarnjih poslova RH, n/p potpredsjednika Vlade RH i ministra 
unutarnjih poslova, g. Davora Božinovića  

- Ministarstvo pravosuđa RH, n/p ministra pravosuđa, g. Dražena 
Bošnjakovića  

- Hrvatski sabor , Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu 
sigurnost, n/p predsjednika, gospodina Ranka Ostojića 

- Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, n/p gđe. Nataše Novaković, 
predsjednice Povjerenstva, 

MUP REPUBLIKE HRVATSKE (POSTAVITI NA OGLASNE PLOČE) 

✓ Članstvu SKP-a 
✓ Kabinetu ministra 
✓ Upravama u sjedištu 
✓ Ravnateljstvu policije 
✓ Policijskim upravama  
✓ Policijskim postajama 
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