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PREDMET:  Sastanak Glavnog ravnatelja s predstavnicima reprezentativnih sindikata 
- obavijest, dostavlja se;  

 
 

Poštovani, 
 
 
dana  14. 12. 2016. godine u Ravnateljstvu policije, a na inicijativu Glavnog ravnatelja policije 

gospodina Marka Srdarevića, održan je sastanak s predstavnicima reprezentativnih sindikata ( SPH, 
NSD MUP-a i SDLSN). 

 
Glavni ravnatelj policije ukratko je naznačio što namjerava učiniti da bi se u sustav vratilo više 

nego potrebno povjerenje kako policijskih službenika tako i  građana. Svjestan je nezadovoljstva koje je 
primjetno u sustavu na svim razinama te mu je želja što više motivirati policijske službenike da još više i 
kvalitetnije obavljaju svoj posao. 

 
U tom smislu od 01. siječnja iduće godine krenulo bi se s kontinuiranim nagrađivanjem 

policijskih službenika, za što je u proračunu osigurano 2 milijuna kuna te će biti nužno mijenjati i 
Pravilnik koji regulira ovo pitanje. Prema projekcijama nagrađivanjem bi bilo obuhvaćeno 1800 – 1900 
policijskih službenika godišnje. 

 
Iako je Glavni ravnatelj namjerno kao zadnju temu spomenuo reorganizaciju, mi je ističemo 

odmah na početku. Prema njegovim riječima, reorganizacija je planirana najranije za 01. siječnja 2018. 
godine. Ono što je najvažnije nitko neće ostati bez posla. Međutim, ono što se trenutno radi i provodi 
je plan reorganizacije PNUSKOKA i kriminalističke policije u Sjedištu. 

 
Od ostalih problema koje je Glavni ravnatelj spomenuo kao važne i na čijem će rješavanju 

odmah početi raditi ističemo sljedeće: 
 

 zaštita policijskih službenika (cilj je promjenama u ZKP-u i drugim zakonima onemogućiti da se 
postupak vodi protiv policijskog službenika koji je uporabio sredstva prisile na zakonom 
predviđen način i uporaba opravdana. U drugoj fazi bi se inicirala izmjena odredbi zakona u 
pogledu djela usmjerenih protiv policijskog službenika, posebno prekršaja), 

 po pitanju problema vezanih za odoru policijskih službenika Glavni ravnatelj je mišljenja da 
odora mora biti jedinstvena za sve policijske službenike i nastojati će da od 01. siječnja 2019.  



godine ovakva zamisao i zaživi. Rok je naglašen iz razloga da se zaduženi dijelovi odore iskoriste 
te da se do sada utrošeni novac za nabavu odora ne obezvrijedi. Zamisao je da se promijeni i 
način zaduženja odore kako bi se izbjegla situacija da ono što policijski službenik treba ne može 
dobiti, a istovremeno ga se zadužuje stvarima koje mu ne trebaju, 

 Zakon o prekršajima, ZKP i  Zakon o policijskim poslovima i ovlastima će doživjeti promjene, a 
većinu će inicirati upravo MUP i Ravnateljstvo policije uz suradnju s drugim tijelima, 

 u  pogledu obavljanja samostalne gospodarske i profesionalne djelatnosti Glavni ravnatelj 
smatra da postupak izdavanja odobrenja ne smije biti temeljen na diskrecijskoj ocjeni, nego u 
podzakonskom aktu treba jasno definirati što se ne smije, dok bi  sve drugo bi bilo dopušteno, 

 sudski  postupci vezani za tužbe za građansko odijelo čine izvjesnim da će se i na ovom području 
nešto promijeniti, 

 problemi vezani za policijske istražitelje će biti otklonjeni na način da će se mijenjati uvjeti za 
istražitelje i povećati njihov broj, 

 Glavni ravnatelj policije projekt e-policija smatra izuzetno važnim, pri čemu drži da bi bilo dobro 
možda i smanjiti mogućnosti koje projekt pruža, ali poboljšati učinkovitost i brzinu rada. 
 

Obzirom na veliki broj problema Glavni ravnatelj je istaknuo da mu je želja raditi paralelno na 
rješavanju svih, ali je svjestan da će za neke biti potrebno puno vremena, osobito ako njihovo 
rješavanje uključuje znatnija financijska sredstva. 

 
Predstavnici sindikata su zahvalili na pozivu na sastanak te čestitali Glavnom ravnatelju na 

imenovanju.  U  svom obraćanju zapravo su skrenuli pozornost na činjenicu da sindikati već godinama 
upozoravaju na  spomenute probleme i predlažu neka rješenja, ali do sada nije bilo razumijevanja niti 
želje da se oni riješe.  Sa željom da što uspješnije obavlja ovu odgovornu funkciju sindikati su Glavnom 
ravnatelju ponudili i suradnju gdje god se za to ukaže potreba.    

 
 

S poštovanjem, 
 

Predsjednik SPH 
Dubravko Jagić 

Predsjednik NSD MUP-a 
Zdravko Lončar 

Predsjednik SDLSN RH 
Boris Pleša 

 
 


