
 

Zagreb, 11. prosinca 2020. 
Ur. broj: 721/20. 

 

 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
n/r predsjednika g. Andreja Plenkovića 

 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH 

n/r potpredsjednika Vlade RH i ministra g. Davora Božinovića 
 

 
PREDMET: Usvajanje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira  

-  zahtjeva se; 
 

VEZA: Naš dopisi Ur. broj: 34/20. od 24. siječnja 2020. godine  
 
Poštovani, 

 
nastavno na najnoviji napad na dvojicu policajaca na zagrebačkom Žitnjaku, koji je samo još 

jedan u nizu napada kojima smo svjedočili u posljednje vrijeme te na porast broja iznimno bezobzirnih i 
otvorenih napada na policijske službenike tijekom obavljanja redovnog policijskog posla, smatramo 
kako je od iznimne važnosti ŽURNO i NEODGODIVO usvajanje novog Zakona o prekršajima protiv 
javnog reda i mira. 

 
Podsjećamo kako smo Vam dana 24. siječnja 2020. godine uputili dopis broj i datum gornji, 

kojim smo opetovano ukazali na važnost donošenja predmetnog Zakona. 
 
 Dopis sličnog sadržaja uputili smo i prema predsjedniku Hrvatskoga sabora od kojeg smo 

zatražili provjeru u kojoj je fazi navedeni Zakon. 
 
Dana 3. veljače 2020. godine zaprimili smo dopis Hrvatskoga sabora kojim nam je odgovoreno 

kako je Prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (prvo čitanje) bio u zakonodavnoj 
proceduri u 7. sazivu Hrvatskoga sabora kada je u proceduru zaprimljen 4. listopada 2012. godine, a do 
dana zaključenja toga saziva, 28. prosinca 2015. godine, status toga akta bio je „neraspravljen“. Također, 
u dopisu je navedeno kako trenutno Hrvatski sabor nema u zakonodavnoj proceduri prijedlog izmjena 
predmetnog Zakona. 

 
 Nastavno na navedeno i potaknuti sve većim brojem napada na policijske službenike, ovim 
putem još jednom ukazujemo na važnost poduzimanja potrebnih radnji u smislu podnošenja prijedloga 
izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ili barem izmjene članka kojim je još uvijek 
propisana kazna za vrijeđanje policijskog službenika u njemačkim markama odnosno prilagođavanja 
kazne/i u legalnoj hrvatskoj valuti. Zanimljivo je kako se nad tim svi zgražavaju, ali kad dođe vrijeme za 
izmjene, postaje očito da u Hrvatskom saboru ne postoji politička volja da se konačno donese pravedan 
i moderan Zakon. 
  
 Podsjećamo kako je predmetni Zakon donesen još u bivšoj državi 1989. godine, a posljednje 
izmjene usvojene su još davne 1994. godine, kada su iznosi u dinarima promijenjeni u njemačke marke. 
Marke je potrebno žurno izmijeniti u hrvatske kune, a Zakon je potrebno prilagoditi duhu hrvatskog 
jezika i suvremenoj terminologiji, budući da se u istom još uvijek govori o „državnim organima“. 
Najvažnije od svega, potrebno je izmijeniti članak 17., koji se odnosi na omalovažavanje i vrijeđanje 
službene osobe te povisiti iznos kazne na najmanje 5.000 kuna.  



 

 
 
 
Sadašnji iznosi od 200 do 300 kuna ni na koji način nisu demotivirajući za počinitelje i pokazuju žalosnu 
sliku razine zaštite policijskih službenika i drugih službenih osoba koje predstavljaju RH. Ovakvi niski 
iznosi kazni dodatno potiču počinitelje u činjenju prekršaja i napada na policijske službenike. 

 
Ukoliko i dalje postoje prijepori, tražimo da se razlike prevladaju te da se Zakon usvoji, a sporna 

pitanja ili usuglase ili ostave za neke buduće izmjene, ili pak da se usvoje bez konsenzusa svih 
zainteresiranih interesnih skupina.  

 
Molimo da nas o navedenom izvijestite pisanim putem u što kraćem roku. 

 
 

S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
 
O tome obavijest: 
- g. Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora 
- g. Ante Delipetar, pomoćnik ministra unutarnjih poslova 

Predsjednik SPH 
Dubravko Jagić 


