
VAŽNO! 
Zagreb, 7. lipnja 2018. 

RAVNATELJICAMA I RAVNATELJIMA, 
ZAPOSLENICAMA I ZAPOSLENICIMA  

 
 
Kolegice i kolege! 
 
Od 8. do 13. lipnja 2018.godine, u osnovnim i srednjim školama provodit će se izjašnjavanje 
o dopuni Kaznenog zakona.  
Prijedlogom Izmjena i dopuna Kaznenog zakona, o kojem se upravo provodi javna rasprava, 
predviđene su kazne zatvorom (do 3 i do 5 godina) za počinitelje nasilja (upotreba sile, 
dovođenje u opasnost života i tijela, nanošenje tjelesne ozljede…) nad zdravstvenim osobljem 
pri obavljanju zdravstvene djelatnosti.  
Svi zaposlenici u školama; koji smatraju da bi se sankcije za predviđena kaznena djela trebale 
odnositi i na počinitelje nasilja nad učiteljima i nastavnicima, ravnateljima i svim ostalim 
zaposlenicima škola; pozivaju se da svojim potpisom zahtijevaju uvrštavanje slijedeće dopune 
u Kazneni zakon (članak  315.b.) 
 
Prijedlog članka 315.b 

Članak 315.b 
(1) Tko učitelja, nastavnika, stručnog suradnika, ravnatelja ili drugog radnika u školskoj 
ustanovi koji obavlja odgojno-obrazovnu djelatnost kao javnu službu, silom ili prijetnjom da 
će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju njegove odgojno-obrazovne djelatnosti,  
kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.  
(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo 
učitelja, nastavnika, stručnog suradnika, ravnatelja ili drugog radnika u školskoj ustanovi ili 
mu je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe,  
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora.  
(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je bio izazvan protuzakonitim, 
bezobzirnim ili grubim postupanjem učitelja, nastavnika, stručnog suradnika, ravnatelja ili 
drugog radnika u školskoj ustanovi, može se osloboditi kazne. 
 
Izjašnjavanju mogu pristupiti svi zaposlenici, nevezano jesu li članovi ovog ili onog sindikata 
ili uopće nisu sindikalno organizirani.  
Nakon provedenog izjašnjavanja u Vašim školama, kolegice i kolege, pozivamo Vas da 
obrazac s potpisima uputite elektroničkim putem na adresu ured@sindikat-preporod.hr ili faks 
broj: 01/ 4810 413 
Prikupljeni potpisi bit će na kraju javne rasprave (15. lipnja 2018.), kao dodatak Prijedlogu 
izmjene članka 315., poslani predlagaču Izmjena i dopuna Kaznenog zakona (Ministarstvo 
pravosuđa).  
Također, Prijedlog i prikupljeni potpisi bit će proslijeđeni i saborskim zastupnicima. 
 
S poštovanjem, 
 
Željko Stipić, Sindikat Preporod 
 
 
 
 


