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NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

 KAZNENOG ZAKONA 

Pritisak na učitelje i druge zaposlenike ustanova za odgoj i obrazovanje vrši se konstantno. 

Česti fizički napadi i psihičko zlostavljanje zaposlenika u sustavu odgoja i obrazovanja na 

njihovom radnom mjestu predstavljaju velik problem, a osobito u vrijeme zaključivanja 

ocjena te je, stoga, potrebno osigurati dodatnu zaštitu.  

Svojom analizom uvjeta rada (koja je u tijeku) te pripremama za davanje preporuka Vladi RH, 

Sindikat hrvatskih učitelja nastavlja borbu za stvaranje sigurnijeg okružja za sve zaposlenike, 

a do tada se zajednički moramo zalagati za veću sigurnost i zaštitu zaposlenika na sve 

zakonom predviđene načine. 

Akcije za izmjene Kaznenog zakona započele su još 2014. godine kada je Sindikat hrvatskih 

učitelja tadašnjem MZOS-u predao peticiju s 14.744 potpisa kojom se tražilo da se status 

učitelja izjednači sa statusom službene osobe te tako postroži pokretanje kaznenog postupka. 

Da je tada manjinski sindikat podržao našu akciju (što nije učinio) broj potpisa bio bi još veći 

pa tako i naša zajednička snaga. No, bez obzira na njihovo nesudjelovanje, nakon predaje naše 

peticije došlo je do izmjena Kaznenog zakona (NN 56/2015) na način da je kod kaznenih  

djela prisile i prijetnje, pokretanje postupka po službenoj dužnosti prošireno u odnosu na 

osobe koje obavljaju javne ovlasti, pa tako i na prosvjetne radnike jer se isti smatraju 

odgovornim osobama u obavljanju javne službe. Naši su argumenti za potrebom osiguranja 

više razine sigurnosti uzeti u obzir, no akcije svakako treba nastaviti. 

Drago nam je da je i Sindikat Preporod prepoznao važnost akcije koju je Sindikat hrvatskih 

učitelja započeo još 2014. godine te svojim djelovanjem izborio izmjene Kaznenog zakona. 

Sindikat hrvatskih učitelja uvijek je bio za konkretne akcije koje podržavaju izmjene zakona u 

korist zaposlenika i unapređenje sustava te podsjećamo da se samo zajedništvom mogu 

izboriti promjene koje će utjecati na naš bolji položaj. 

Stoga pozivamo sve zaposlenike da se uključe u akcije radi izmjena Kaznenog zakona pa 

tako i u javno savjetovanje koje je otvoreno do 14. lipnja 2018. godine. 

Upamtimo, samo zajednički možemo dovesti do promjena u sustavu! 

 

Vaš Sindikat hrvatskih učitelja 


