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                                                                              ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

 

 

PREDMET: Izvješće o općem stanju sigurnosti  

                       za 2011. godinu na području Policijske  

                       uprave krapinsko-zagorske  

 

  

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-

zagorske županije dana 08. ožujka  2012. godine  d o n o s i  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Utvrđuje se  Prijedlog zaključka  o primanju na znanje Izvješća o općem stanju sigurnosti 

za 2011. godinu na području Policijske uprave krapinsko-zagorske. 

 

2. Prijedlog zaključaka i Izvješće  iz toč. 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine 

sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i 

usvajanje. 

 

3. Za izvjestitelja po ovoj točci određuje se Željko Cujzek, načelnik Policijske uprave 

krapinsko-zagorske.  

 

 

Ž U P A N   
 

           mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić 

Dostaviti: 

1. Županijska skupština, 

2. Za Zbirku isprava, 

3. Pismohrana. 

 

       

 





    

I Z V J E Š Ć E 
 

O STANJU I KRETANJU SIGURNOSNIH POKAZATELJA I RADU  
POLICIJSKE UPRAVE KRAPINSKO-ZAGORSKE U 2011. GODINI 

 

 
I. UVOD: STANJE SIGURNOSTI                                  

   
Opće stanje sigurnosti na području Policijske uprave Krapinsko-zagorske u 2011. 

godine ocjenjuje se povoljnim.  
 
U odnosu prethodnu godinu, opće stanje sigurnosti je obilježeno povećanjem broja 

evidentiranih kaznenih djela, te smanjenjem broja prekršaja protiv javnog reda i mira i broja 
evidentiranih prometnih nesreća.  
 
 U 2011. godini evidentirano je smanjenje broja prometnih nesreća za 90 prometnih 
nesreća u odnosu na 2010. godinu, broj poginulih je manji za 26,7 %, broj ozlijeđenih osoba 
u padu za 10,6 %, u odnosu na prethodnu godinu.  
 
 Broj prekršaja protiv javnog reda mira u padu je za 28 prekršaja ili 4,6 % u odnosu na 
prošlu godinu, također nisu zabilježeni prekršaji narušavanja javnog reda i mira u većem 
obimu.  
 
 Protekle godine, na području Krapinsko-zagorske županije koje sigurnosno pokriva 
ova Policijska uprava evidentirano je 1546 kaznenih djela (od čega se 45 kaznenih djela 
odnose na promet), što u odnosu na prethodnu godinu čini porast za 332 kaznena djela ili 
27,3 %. 
 

II. OPĆE STANJE KRIMINALITETA 
 

 Što se tiče ukupnog stanja kriminaliteta u 2011. godini na području Policijske uprave 
Krapinsko-zagorske evidentirano je 1546 kaznenih djela, a što je u odnosu na 2010. godinu 
kada je bilo evidentirano 1214 kaznenih djela porast za 27,3 %. Od ukupnog broja kaznenih 
djela 45 djela se odnose na djela u prometu, te je ukupni broj kaznenih djela bez prometnih 
delikata 1501.  
 
 Kriminalistička policija je u 2011. godini evidentirala i obradila 1501 kazneno djelo, što 
je u odnosu na 2010. godinu kada je evidentirano i obrađeno 1155 kaznenih djela porast za 
346 kaznenih djela ili 30,0 %. 
 
 Ukupna otkrivačka djelatnost u 2011. godini iznosi 80,9 %, odnosno bilježimo pad u 
odnosu na 2010. godinu za 3,3 %. 

 
 U strukturi ukupnog kriminaliteta (bez prometa) opći kriminalitet sudjeluje sa 884 
kaznena djela ili 58,9 %, kriminalitet droga 317 KD ili 21,1 %, gospodarski sa 156 KD ili 
10,4%,  maloljetnički sa 116 KD ili 7,7 %, organizirani sa 27 KD ili 1,8 %, te kazneno djelo 
suzbijanja terorizma i ekstremnog nasilja s 1 ili 0,1 %. 
 
 Za počinjenje kaznenih djela, tijekom 2011. godine prijavljeno je 968 osoba što je za 
184 ili 29,4 % osoba više nego u 2010. godini. Prema dobnim strukturama punoljetnih 
počinitelja kaznenih djela u dobi od 18 - 21 godine života prijavljeno je 77 počinitelja, od 21-
25 godina 156 počinitelja, od 25-29 godina 134 počinitelja, 29-39 godina 212 počinitelja, 39-



Policijska uprava krapinsko-zagorska Stranica 2 
  

49 godine 184 počinitelja, od 49-59 godina 95 počinitelja, te starijih od 59 godina 59 
počinitelja. U dobnoj strukturi počinitelja kaznenih djela gdje su počinitelji djeca i maloljetnici 
prijavljeno je 11 djece, u dobi od 14-16 godine 16 počinitelja, te u dobi od 16-18 godina 21 
počinitelj. Također su prijavljene 3 pravne osobe.   
 

OPĆI KRIMINALITET 
 
Iz općeg kriminaliteta evidentirana su 884 kaznena djela što je za 93 ili 11,8 % 

kaznenih djela više nego u 2010. godini. Od kaznenih djela općeg kriminaliteta 
najzastupljenija u 2010. godini su kaznena djela protiv imovine ukupno 514 ili 58,1 % 
kaznenih djela općeg kriminaliteta. Kaznena djela protiv imovine najviše se odnose na 
kaznena djela teških krađa (335) i krađa (124) ukupno 459. 
 

 Kaznena djela protiv života i tijela 
 
 Obrađeno je 49 kaznenih djela protiv života i tijela što je za 4,6 % manje nego u 2010. 
godini. Od najtežih kaznenih djela ove grupe, tijekom 2011. godine zabilježena su 2 kaznena 
djela ubojstva i 6 ubojstva u pokušaju. Ukupno je razriješeno 7 ili 87,5 % kaznenih djela, 
odnosno nije razriješeno samo 1 kazneno djelo ubojstva u pokušaju. 
  

Od ostalih kaznenih djela protiv života i tijela bilježimo 23 kaznenih djela nanošenja 
teških tjelesnih ozljeda, 15 kaznenih djela nanošenja tjelesnih ozljeda, te 3 kaznenih djela 
nanošenja teških tjelesnih ozljeda u pokušaju sveukupno 41 kazneno djelo što je za 17 
kaznenih djela ili 29,3 % manje nego u 2010. godini. Od navedenih kaznenih djela ukupno je 
razriješeno 38 kaznenih djela ili 92,7 %. 

 
Ukupna razriješenost svih kaznenih djela protiv života i tijela tijekom 2011. godine 

iznosi 91,8 %.   
 
 Kaznena djela protiv imovine  
 
 Najzastupljenija kaznena djela protiv državne i privatne imovine (514), a 
najzastupljenija su kaznena djela teških krađa (335) i krađa (124). Navedena kaznena djela 
su u ukupnom broju kaznenih djela sa nepoznatim počiniteljem najmasovnija i s velikim 
brojem počinitelja. 
 U 2011. godini zabilježen je porast prijavljenih kaznenih djela protiv imovine za          
24,8 %. Razriješenost kaznenih djela protiv imovine u 2011. godini iznosi 45,7 %. 
   
 Tijekom 2011. godine zabilježeno je 6 kaznenih djela razbojništva, što je isto kao i u 
2010. godini. Ukupno su razriješena 4 kaznena djela razbojništva ili 66,7 %. (u 2010. godini 
razriješena su 3 djela razbojništva ili 50,0 %).  
 
 Ukupna materijalna šteta počinjena u kaznenim djelima protiv imovine iznosi            
3.910.822,00 kuna što je za 2,8 % manja materijalna šteta u odnosu na 2010. godinu. 
 

Kriminalitet maloljetnika i djece 
 
U 2011. godini zabilježeno je ukupno 60 kaznenih djela počinjena od strane 

maloljetnika, dok su tijekom 2010. godine zabilježena ukupno 62 kaznenih djela, što 
predstavlja smanjenje navedenih kaznenih djela za 3,2 %.  
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 Maloljetnici su tijekom 2011. godine počinili najveći broj kaznenih djela teških krađi (27 
kaznenih djela), što je u odnosu na 2010. godinu pad za 15,6 %. 
 

Tijekom 2011. godine maloljetnici su počinili 6 kaznenih djela krađa što je u odnosu na 
prethodnu godinu smanjenje za 25,0 % (2010. g.  - 8 kaznenih djela), te 5 kaznenih djela 
zlouporaba opojnih droga što je isto kao i u 2010. godini itd. 

 
Tijekom 2011. godine zabilježeno je 10 kaznenih djela od djece, što je pad kaznenih 

djela za 9,1 % u odnosu na 2010. godinu kada je zabilježeno 11 kaznenih djela.   
 
 Djeca su tijekom 2011. godine počinila 1 kazneno djelo teških krađa, dok su prethodne 
godine počinili 2 kaznena djela, što predstavlja smanjenje za 50,0 %. U 2011. godini djeca su 
počinila 3 kaznena djela tjelesna ozljeda, što je isto kao i u 2010. godini.  

Isto tako, tijekom 2011. godine djeca su počinila 1 kazneno djelo krađe, što je isto kao 
i 2010.  godine. 
    

Tijekom 2011. godine zabilježeno je ukupno 116 kaznenih djela na štetu maloljetnika, 
dok je 2010. godine zabilježeno 106 kaznenih djela, što predstavlja porast prijavljenih 
kaznenih djela za 9,4 %. 
  

U 2011. godini zabilježen je najveći broj kaznenih djela povreda dužnosti uzdržavanja 
53 kaznena djela), a najveći broj navedenih kaznenih djela zabilježen je i tijekom 2010. 
godine (55 kaznenih djela). Tijekom 2011. godine zabilježeno je 40 kaznenih djela 
zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe što je za 110,5 % više nego 2010. 
godine.  
 
 Od ostalih kaznenih djela na štetu maloljetnika tijekom 2011. godine zabilježena su 
slijedeća kaznena djela: nasilničko ponašanje u obitelji (16 kaznenih djela), silovanje - 
maloljetne osobe (4 kaznena djela), spolni odnošaj s djetetom (2 kaznena djela), te bludne 
radnje mlt. (1 kazneno djelo).   
 
 Tijekom 2011. godine sva kaznena djela na štetu maloljetnika su uspješno razriješena. 

 
ORGANIZIRANI KRIMINALITET 
 

Tijekom 2011. godine evidentirano je ukupno  27 kaznenih djela iz djelokruga linije 
rada organiziranog kriminaliteta što je za 3 kaznena djela ili 12,5% više nego 2010. godine.  
 
 U ukupnom kriminalitetu PU Krapinsko-zagorske u 2011. godini, od 1546 kaznenih 
djela, 27 kaznenih djela je iz domene organiziranog kriminaliteta što iznosi 1,7 % od ukupnog 
broja evidentiranih kaznenih djela.  
 

Udruživanje za počinjenje kaznenog djela i nedozvoljeno držanje oružja čine 59,3% 
kaznenih djela organiziranog kriminaliteta. 

Na području Policijske uprave Krapinsko-zagorske evidentirano je 11 krađa motornih 
vozila od čega je pronađeno 9 motornih vozila. U 2010. godini evidentirane su krađe 5 
motornih vozila. 

 
TERORIZAM I EKSTREMNO NASILJE 
 

Tijekom 2011. godine evidentirano je 1 kazneno djelo iz domene kriminaliteta 
terorizam i ekstermno nasilje što je isto kao i u 2010. godini. Navedeno kazneno djelo odnosi 
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se na kazneno djelo rasna i druga diskriminacija za koje je počinitelj zatečen na izvršenju 
kaznenog djela, dok je u 2010. godini evidentirano kazneno djelo širenja lažnih i 
uznemirujućih glasina koje je također uspješno razriješeno.  
 
GOSPODARSKI KRIMINALITET 
  

U 2011. godini na području Policijske uprave Krapinsko-zagorske otkriveno je i 
prijavljeno 156 kaznenih djela iz oblasti gospodarskog kriminaliteta, što je u odnosu na 2010. 
godinu, kada je bilo evidentirano 51 kazneno djelo, povećanje za 205,9 %.  Udio 
gospodarskog kriminaliteta u ukupnom kriminalitetu Policijske uprave iznosi 10,1 %. 
 Materijalna šteta počinjena kaznenim djelima utvrđena je u iznosu od 6.969.737,00 
kuna. Kod 139 kaznenih djela počinitelj je bio poznat u trenutku otkrivanja kaznenog djela, od 
čega su kod 2 kaznena djela počinitelji uhvaćeni na djelu. Kod 17 kaznenih djela počinitelj je 
bio nepoznat, od čega je za 13 kaznenih djela počinitelj naknadno otkriven, dok je za 4 
kaznena djela počinitelj ostao nepoznat. 

U ukupnoj strukturi gospodarskog kriminaliteta najveći udio, 67,95 %, imaju kaznena 
djela zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 337. KZ-a, kojih je evidentirano 106, a potom slijede 
računalne prijevare iz čl. 224a. KZ-a sa udjelom od 10,90 %, te prijevare u gospodarskom 
poslovanju iz čl. 293. KZ-a i računalno krivotvorenje iz čl. 223a. KZ-a, sa udjelom od 3,21%. 
 U odnosu na 2010. godinu, to je značajna promjena u strukturi kriminaliteta jer te 
godine nije bilo evidentirano niti jedno kazneno djelo zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 337. 
KZ-a. 
 
 Broj kaznenih djela kao i njihova struktura, pokazuju da je tijekom 2011. godine u 
znatnoj mjeri zahvaćena tzv. tamna brojka gospodarskog kriminaliteta, pri čemu su 
zahvaćena najteža koruptivna kaznena djela. U najvećoj mjeri to je rezultat primjene 
posebnih izvidnih mjera koje su rezultirale podnošenjem kaznenih prijava protiv 54 počinitelja 
za 124 kaznena djela. Time su zahvaćena koruptivna kaznena djela počinjena od strane 
državnih službenika, i to carinskih i policijskih službenika, te inspektora Državnog 
inspektorata, a vezano za suzbijanje kriminaliteta na graničnim prijelazima. 

 
ZLOUPORABA OPOJNIH DROGA 

 
Tijekom 2011. godine ukupno je otkriveno 317 kaznenih djela Zlouporabe opojnih 

droga, što je za 135 ili 74,2 % kaznenih djela više nego u 2010. godini. 
 

Tijekom 2011. godine kaznena djela zlouporabe opojnih droga odnose se na 
posjedovanje, proizvodnju, prerađivanje, prodaju opojne droge i omogućavanje uživanja 
opojnih droga tipa marihuana, hašiš, amfetamin i kokaina.  

 
Opojne droge i psihotropne supstancije zaplijenjene su u 347 slučaja, dok je u 2010. 

godini zaplijenjeno u 150 slučaja, što je porast za 131,3 %. Ukupna količina zaplijenjene 
droge i psihotropnih tvari u 2011. godini iznosi: 4995,98 grama listića marihuane, 311 
stabljika konoplje tipa droga, 119,10 grama smola kanabis (hašiš), 41 gram kokaina, 2714 
komada tableta koje se nalaze na popisu psihotropnih tvari, 11 komada XTC, 29,85 grama 
amfetamina. Za navedene zapljene prijavljeno je 300 osoba što je za 157 osoba ili 109,8 % 
više nego u 2010. godini. Od 300 prijavljenih osoba u 2011. godini - prijavljeno je 5 
maloljetnih osoba, što je isto kao i u 2010. godini.  
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III. JAVNI RED I MIR 

 
Tijekom 2011. godine ukupno je evidentirano 577 prekršaja protiv javnog reda i mira, 

što je za 28 ili 4,6 % prekršaja manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 
podnijeti su Zahtjevi za pokretanje optužnog prijedloga protiv 805 osoba, što je za 10,7% 
manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 
 

Najviše je zabilježeno svađa i vika – 234 (2010. g. - 258), zatim drskih ponašanja - 135 
(2010. g. - 129), tučnjava - 129 (2010. g. - 117), držanje životinja bez nadzora - 32 (2010. g. - 
39), omalovažavanja policijskih službenika – 19 (2010. g. - 21), te ostalih prekršaja - 28 
(2010. g. - 41). 

 
Zadovoljavajući je podatak da ni tijekom ove godine na području PU krapinsko-

zagorske nije bilo slučajeva narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, a pod utjecajem 
alkohola počinjeno je 145 prekršaja.  
 

Za počinjene prekršaje protiv javnog reda i mira u 2011. godini ukupno je prijavljeno 
805 počinitelja, što je manje za 96 ili 10,7 % nego u 2010. godini. Među prijavljenim 
počiniteljima bio je 118 povratnika.   
 

Prekršaji iz ostalih zakona 

 
U 2011. godini evidentirano je 1 699 prekršaja iz ostalih zakona, što je za 13,9 % više 

u odnosu na 2010. godinu kada ih je evidentirano 1492. Navedene prekršaje počinile su       
1 973 osobe, što je u porastu za 12,0 % u odnosu na 2010. godinu kada su evidentirana       
1 762 počinitelja.     

 
Prema vrstama ostalih prekršaja najviše je evidentirano prekršaja iz Zakona o zaštiti 

od nasilja u obitelji koji čine udio od 42,8 % prekršaja iz ostalih zakona. Zadovoljavajući 
podatak je da je u 2011. godine evidentirano za 9,5 % manje prekršaja iz Zakona o zaštiti  od 
nasilja u obitelji nego u 2010. godini. 
 

IV.  SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA 

 
Nadzor i upravljanje prometom obavlja se na ukupno 993,1 km cesta. Tijekom 2010. 

godine na području Policijske uprave krapinsko-zagorske evidentirano je 816 prometnih 
nesreća što je smanjenje za 90 prometnih nesreća ili 9,9 % u odnosu na 2010. godinu. 

 
Sa smrtno stradalim osobama u 2011. godini evidentirano je 10 prometnih nesreća što 

je za 3 ili 23,1 % prometnih nesreća manje nego u 2010. godini, s nastradalim osobama 
evidentirano je 306 prometnih nesreća što je za 7 prometnih nesreća ili 2,2 % manje nego u 
istom razdoblju 2010. godine, a s materijalnom štetom je evidentirano 500 prometnih nesreća 
što je manje za 80 prometnih nesreća ili 13,8 % u 2010. godini. 

  
Uspoređujući posljedice prometnih nesreća u 2011. i 2010. godinu, u 2011. godini broj 

smrtno stradalih osoba manji je za 4 osobe ili 26,7 %, smanjenje teže ozlijeđenih osoba za 
17 osoba ili 14,9 %, te smanjenje lakše ozlijeđenih osoba za 36 osoba ili 9,4 %, a gledano 
prema ukupnom broju nastradalih osoba, u 2011. godini bilježi se smanjenje za 57 osoba ili 
11,1 %. 
 Prema svojstvima smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama u navedenom 
izvještajnom razdoblju smrtno je stradalo 7 vozača, 3 putnika u motornom vozilu, te 1 pješak.  
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V. NADZOR DRŽAVNE GRANICE 

  
Tijekom 2011. godine na graničnim prijelazima evidentirano je ukupno 14 713 675 

putnika, u frekvenciji putnika zamjetno je da je 2011. godina u odnosu na 2010. godinu 
obilježena smanjenjem broja prelazaka za 38 027 putnika ili 0,3 %. Od prikazanog broja 
putnika stranih državljana je bilo 11 690 344 ili 79,5 %.  
 

Od ukupnog broja prelazaka putnika granični prijelaz Macelj participira sa 11 650 053 
prelazaka ili sa 79,2 %.  

 
Na osiguranju državne granice tijekom 2011. godine zabilježeno je 12 slučaja ilegalnih 

prelazaka državne granice, što je za 6 ili 100,0 % više nego u 2010. godini. 
 

VI. POŽARI I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE 
 
Tijekom 2011. godine evidentirano je 267 požara sa ukupnom materijalnom štetom od 

14.170.000,00 kuna (2010. godine 1.978.500,00 kuna).  
 

U nastalim požarima, a kojih je bilo 200,0 % više nego prethodne godine jedna osoba 
je zadobila ozljede.  
  

Najveći broj požara nastao je na otvorenim prostorima – 192, zatim na građevinskom 
objektu - 61 požar, te na prijevoznim sredstvima - 14 požara. 
 

Uzrok nastanka požara u 261 ili 97,8 % požara je bio nehat i nepažnja, 2 ili 1,2 % 
požara su namjerno izazvani, po 1 ili 0,4 % požar uzrok je dječja igra i prirodna pojava.  
Također za 1 požar uzrok nastanka nije utvrđen. 
 

U vremenskom periodu od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine nije 
bilo evidentiranih eksplozija.  
 

VII. SIGURNOSNI DOGAĐAJI 

 
Tijekom 2011. godine ukupno je evidentirano 126 događaja koji nemaju obilježja 

kaznenog djela, što je za 68 ili 35,1 % događaja manje nego u 2010. godine. Od navedenog 
broja događaja najviše je bilo samoubojstava - 26 i pokušaja samoubojstava 18, odnosno - 
ukupno 44, dok je u 2010. godini bilo ukupno - 69 (samoubojstva - 49 i pokušaja 
samoubojstva - 20).  

 
U navedenim događajima 28 osoba je smrtno stradala, 13 osoba je teško ozlijeđeno, a 

17 osoba je lakše ozlijeđeno (u 2010. godini - 61 - smrt, 11 - TTO i 4 - LKT). 

 



 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 215-01/11-01/02 

URBROJ: 2140/01-01-12-16 

Krapina,  19. ožujka 2012. 

 

 

Na temelju članka 17.  Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.),  

Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 

2012. godine donijela je  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o primanju na znanje  Izvješća o općem stanju sigurnosti  

 za 2011. godinu na području Policijske uprave krapinsko-zagorske  

                     

 

   

     I. Prima se  na znanje  Izvješće o općem stanju sigurnosti za 2011. godinu na 

području Policijske uprave krapinsko-zagorske. 

 

   II.  Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka  nalazi se u  privitku  i čini njegov sastavni dio. 

 

 

   PREDSJEDNIK 

    ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

         Višeslav Ćuk, dr. med. 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Policijska uprava krapinsko-zagorska,   

     n/p načelnika Željka Cujzeka, Zabok, M. Gupca 53,         

2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,      

3. za prilog Zapisniku, 

4. za Zbirku isprava,         

5. Pismohrana. 

 

 


