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IZVJEŠĆE O RADU POLICIJSKE POSTAJE  
OGULIN 2015. GODINE 

 
 
 Ovim izvješćem obuhvatiti ćemo poslove koje su policijski službenici PP 
Ogulin, a sukladno Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, Zakona o policiji te 
drugim zakonima iz djelokruga našeg rada, provodili u 2015. godini.  
 
 Izvješćem će biti obuhvaćeni statističko-analitički pokazatelji, kojima će se 
prikazati poslovi rada po pojedinim segmentima, odnosno poslovi policije, 
kriminalističke policije te upravni poslovi. 
 
 PP Ogulin nalazi se u sastavu PU Karlovačke, a svojom teritorijalnom 
nadležnošću obuhvaća, odnosno pokriva područje Grada Ogulina i općina Josipdol, 
Tounj, Plaški i Saborsko. 
 
 Policijska postaja Ogulin ustrojena je kao mješovita policijska postaja, što 
znači da ima zastupljenost više linija rada (temeljna, prometna i kriminalistička 
policija te upravne poslove). 
 
 Kao što smo u uvodu naveli prikazati ćemo statističko-analitičke pokazatelje 
po pojedinim segmentima rada, s time što ćemo dati usporedbu značajnijih 
statističkih pokazatelja u odnosu na prethodnu godinu i u pojedinim dijelovima u 
odnosu na područje koje obuhvaća Grad Ogulin, a kako slijedi: 
 
  

 POSLOVI POLICIJE 
 
 
 1.1. JAVNI RED I MIR 

 
U 2015. godini na području PP Ogulin bilježimo povećanje prekršaja iz oblasti 

Javnog reda i mira za 19 prekršaja ili 16% u odnosu na prethodnu godinu.  
 
Od ukupnog broja prekršaja u 2015. godini najzastupljeniji su bili prekršaji iz 

čl. 13 (svaña, vika, tučnjava) sa 82 prekršaja što je za 5 prekršaja više u odnosu na 
prethodnu godinu, dok su prekršaji iz čl. 6 (drsko ponašanje) zastupljeni u 16 
slučajeva, a u odnosu na prethodno razdoblje bilježimo porast za 2 prekršaja.  

 
Prekršaji iz čl. 17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira 

(omalovažavanje i vrijeñanje policijskih službenika) su povećani za 4 prekršaja ili 
36%.  

 
Iz statističkih pokazatelja vidljivo je da tijekom 2015. godine udio prekršaja iz 

Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Grada Ogulina u odnosu 
na područje koje obuhvaća PP Ogulin 72% (Grad Ogulin 99 prekršaja u odnosu na 
PP Ogulin 138 prekršaja).   
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Od ukupnog broja prekršaja u 2015. godini na području Grada Ogulina 
najzastupljeniji su bili prekršaji iz čl. 13. (svaña, vika, tučnjava) sa 62 prekršaja, što je 
za 20 prekršaja više u odnosu na 2014.godinu, kada bilježimo 42 prekršaja, dok su 
prekršaji iz čl. 6. (drsko ponašanje) zastupljeni u 10 slučaja i vidljivo je da su gotovo 
na istoj razini kao i u 2014. godini, kada bilježimo 9 prekršaja, a ostali prekršaji iz 
JRM-a su u porastu u odnosu na 2014. godinu.   

 
Iz domene prekršaja po čl. 17. ZOPPJRM (omalovažavanje i vrijeñanje 

policijskih službenika) u 2015. godini bilježimo povećanje za 1 prekršaj u odnosu na 
prethodnu godinu.  
 
 
 

ZOPPJRM-a Grad Ogulin 
2014 

Ukupno PP 
Ogulin 2014 

Grad Ogulin 
2015 

Ukupno PP 
Ogulin 2015 

čl.6. 9 14 10 16 
čl.13 42 77 62 82 
čl.17 5 11 6 15 
čl.19 1   1 2 2 
čl.30 5 11 10 14 

ostali prek. 2   5 9 9 
Ukupno 64 119 99 138 

 
 
 Analizirajući ovaj segment sigurnosti možemo reći da je stanje na 
zadovoljavajućoj razini, iako je vidljivo povećanje ukupnog broja prekršaja protiv 
javnog reda i mira, a koji prekršaji zasigurno utječu na  opće stanje sigurnosti, te 
osim toga i na razinu i dojam osobne sigurnosti. 

      
 

OSTALI PREKRŠAJI 
 

 Grad Ogulin 
2014 

Ukupno PP 
Ogulin  
2014 

Grad Ogulin 
2015 

Ukupno PP 
Ogulin  
2015 

 ZZNO 39 96 49 86 
 ZPBG 20 39 17 40 

ZOI 25 45 14 24 
Zakon o oružju 4 12 8 11 

Zakon o šumama 5 10 3 12 
Ostali prekršaji 63 84 71 119 

UKUPNO 156 286 162 292 
 

 Kao što je vidljivo iz tablice tijekom 2015. godine na području PP Ogulin 
evidentirano je 292 ostala prekršaja, što je za 6 ostalih prekršaja više nego 
prethodne godine. Kod prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji bilježimo 
smanjenje za 10 prekršaja u odnosu na 2014. godinu.  
  
  
 Za istaknuti je značajnije smanjenje prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici 
dok je broj prekršaja iz Zakona o prebivalištu i boravištu grañana, Zakona o oružju i 
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Zakona o šumama ostao na približno istoj prošlogodišnjoj razini, ali je broj svih 
ostalih prekršaja povećan za 35 prekršaja što je rezultat sveobuhvatnog rada 
policijskih službenika po navedenoj problematici.  
  
 Na području Grada Ogulina evidentirano je 162 ostala prekršaja, što iznosi 
55% udjela od ukupnog broja ostalih prekršaja, a što je 6 prekršaja više nego 
prethodne godine. Broj prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji je u porastu 
za 10 prekršaja u odnosu na 2014. godinu. Za istaknuti je značajnije smanjenje 
prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici i manje smanjenje broja prekršaja iz Zakona 
o prebivalištu i boravištu grañana te Zakona o šumama. Broj prekršaja po Zakonu o 
oružju je povećan u odnosu na prethodnu godinu kao i svih ostalih prekršaja, a koji 
se odnose na Zakon o strancima, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o lovu, 
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Zakon o radnom vremenu, obveznim 
odmorima mobilnih radnika i ureñajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, Zakon o 
posebnom porezu na motorna vozila i druge Zakone, gdje bilježimo povećanje za 8 
prekršaja, što je zasigurno rezultat sveobuhvatnog rada policijskih službenika po 
navedenoj problematici.         

 
 1.2. POSLOVI PROMETNE POLICIJE  

 
 Tijekom 2015. godine na 302 km prometnica koje prolaze preko područja PP 
Ogulin dogodile su se ukupno 102 cestovne prometne nesreće, od kojih je u 4 
prometne nesreće, 5 osoba smrtno stradalo. U 35 cestovnih prometnih nesreća 
ukupno su ozlijeñene 44 osobe, od kojih 11 teško i 33 lako. S obzirom da je tijekom 
2014. god. na području PP Ogulin evidentirano 112 prometnih nesreća, iz istoga je 
razvidno smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća za 10 ili 8,92%.   
 
 Najčešće greške sudionika u prometnim nesrećama koje su se dogodile na 
području PP Ogulin u 2015. godini su neprilagoñena brzina kretanja vozila koja je uzrok 
u 31 prometnoj nesreći ili 30,39% od ukupnog broja prometnih nesreća, zatim slijede 
nepropisna vožnja unatrag i nepoštivanje prednosti prolaska u 14 prometnih nesreća ili  
13,72% i nepropisno mimoilaženje u 8 prometnih nesreća ili 7,84%, te ostale greške 
vozača u 35 prometnih nesreća ili 38,18%.  
 
 GRAD OGULIN 
 
 

Struktura prometnih nesre ća 
na podru čju grada Ogulina  

2014. 2015. 

UKUPNO 72 64 
- sa materijalnom štetom 46 42 
- sa poginulom osobom 1 1 
- poginulo osoba 1 1 
- sa ozlijeñenim osobama 25 21 
- ozlijeñeno osoba 37 23 

                  - LTO   34 19 
                   - TTO 3 4 

 
Sagledavajući statističke pokazatelje za 2015. godinu u usporedbi sa 2014. 

godinom razvidno je da je došlo do smanjenja ukupnog broja prometnih nesreća koje 
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su se dogodile na području grada Ogulina, sa 72 na 64, odnosno bilježimo smanjenje 
ukupnog broja prometnih nesreća za 8 ili 11,12%, broj prometnih nesreća sa 
poginulim osobama ostao je isti, dok je takoñer zabilježeno smanjenje broja 
prometnih nesreća s ozlijeñenim osobama za 4 ili 16,00%, kao i smanjenje broja 
prometnih nesreća s materijalnom štetom za 4 ili 8,69%. 

 
 Nadalje je zabilježeno da je broj poginulih osoba ostao isti, dok je ukupan broj 

ozlijeñenih osoba na području grada Ogulina smanjen za 14 ili 37,83%, odnosno 
vidljivo je povećanje broja osoba koje su bile zadobile teške tjelesne ozljede za 1 ili 
33,34%, dok je vidljivo smanjenje broja osoba koje su zadobile lake tjelesne ozljede 
za 15 ili 44,11%.  
  
 Najčešće greške sudionika u prometnim nesrećama koje su se dogodile na 
području grada Ogulina su neprilagoñena brzina kretanja vozila koja je uzrok u 17 
prometnih nesreća ili 26,54% od ukupnog broja prometnih nesreća koje su se dogodile 
na području grada Ogulina, zatim slijedi nepropisna vožnja unatrag u 13 prometnih 
nesreća ili 20,31% i nepoštivanje prednosti prolaska u 11 prometnih nesreća ili 17,18%, 
te ostale greške vozača u 23 prometne nesreće ili 35,97%.  
 
  Naše mišljenje, da osim poduzetih preventivnih i preventivno-represivnih 
aktivnosti prema prekršiteljima prometnih propisa, svoj doprinos u smanjenju broja 
prometnih nesreća zasigurno je doprinijelo i podizanje prometne kulture svih 
sudionika u prometu, kao i poštivanje prometnih propisa. 
  

Ocjenjujući sigurnost s prometnog aspekta, a promatrajući pokazatelje, 
možemo reći da je stanje zadovoljavajuće. 

 
 
 Pregled represivnih mjera prema prekršiteljima pro metnih prekršaja: 
 

 

Represivne mjere 

grad 

Ogulin 

2015. 

Ukupno 

PP 

Ogulin 

- obvezni prekršajni nalog  412 844 

- optužni prijedlog 135 267 

- novčane kazne 754 1489 

- mjere pisanog upozorenja 802 1569 

- isključeno vozača 146 304 

- isključeno vozila 46 96 

Ukupno utvrñenih 

prekršaja:  

3187 5727 

 
 1.3. OSTALI POSLOVI POLICIJE 
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 1.3.1. Javna okupljanja 
 
               U 2015. godini ukupno je prijavljeno 117 javnih okupljanja, koja su 
prijavljena sukladno Zakonu o javnom okupljanju. Od prijavljenih 117 javnih 
okupljanja održano ih je 112, a ostalih pet su odgoñena od strane organizatora, te 
nisu održana. Tijekom održavanja navedenih javnih okupljanja nije došlo do činjenja 
prekršaja ili kaznenih djela. U 2015. godini održano je i jedno javno okupljanje koje je 
zaprimljeno krajem 2014. godine iz čega proizlazi da je u 2015. godini održano 
ukupno 113 javnih okupljanja. 
               U 2015.god. održana su i dva javna okupljanja, a koja nisu bila prijavljena, a 
zbog čega je protiv organizatora istih od strane PP Ogulin proslijeñen Optužni 
prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu u Karlovcu, gdje su prekršajni postupci u 
tijeku. 
  
 1.3.2. Asistencije 
 
           Tijekom 2015. god. PP Ogulin zaprimila je ukupno 15 zahtjeva za pružanje 
asistencije-pružanje pomoći, od kojih je 11 Zahtjeva zaprimljeno od strane 
zdravstvenih ustanova, a 4 zahtjeva od strane sudova. Od navedenih 15 asistencija 
14 je realizirano dok je 1 odgoñena, a ista je zaprimljena na zahtjev zdravstvenih 
ustanova. Tijekom  provoñenja istih u 2 slučaja došlo je do uporabe sredstava prisile 
(sredstva za vezivanje, lisice preventivno), dok je u 1 slučaju došlo do pasivnog 
otpora. Prilikom provoñenja asistencija nije došlo do ozljeñivanja grañana ili pol. 
službenika. Kod svih asistencija nije došlo do činjenja prekršaja ili KD-a, odnosno 
ugrožavanja stanja sigurnosti ljudi i imovine.  

 
 1.3.3. Napadi na policijske službenike 
 
            Tijekom 2015. godine nije evidentirano niti jedno kazneno djelo napada na 
policijskog službenika, opisano u čl. 315 KZ-a,  dok je u 2014.godini evidentirano 
jedno kazneno djelo. 
 
 1.3.4. Uporaba sredstava prisile 
 
             Tijekom 2015. godine policijski službenici PP Ogulin su u 19 slučajeva 
uporabili sredstva prislile, od kojih u 3 slučaja tjelesnu snagu, 7 slučajeva sredstva za 
vezivanje preventivno i u 9 slučaja tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje zajedno, a 
što je u usporedbi sa 2014.g. kada je u 33 slučaja zabilježena uporaba sredstava 
prisile, vidljivo znatno smanjenje uporabe sredstava prisile. Svih navedenih 19 
slučaja uporabe sredstava prisile ocijenjeni su utemeljeno i opravdano. Kod 
navedenih uporaba sredstava prisile u 1 slučaju su grañani, odnosno osobe prema 
kojima su sredstva uporabljena zadobili lake tjelesne ozljede, dok zadobivanja teških 
ozljeda na štetu grañana nije bilo. U 1 slučaju došlo je do zadobivanja lakih tjelesnih 
ozljeda na štetu pol. službenika. Navedena sredstva prisile uporabljena su prema 19 
osoba.  
 
  
 
 1.3.5. Pritužbe gra ñana na postupke policije 
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           Tijekom 2015. god. ova PP je zaprimila 11 Pritužbi na postupanje i rad 
policijskih službenika, dok je tijekom 2014. god. zaprimljeno 17 Pritužbi na 
postupanje policijskih službenika, a iz navedenog  je vidljivo smanjenje za 6 Pritužbi.          
            
  Nakon inspiciranja zaprimljenih Pritužbi, a koje su se odnosile na 
neprofesionalno, nepravodobno, nedolično ili nekorektno postupanje pol. službenika 
utvrñeno je da su dvije djelomično utemeljene.  
                                                                                                                             
 U vezi zaprimljenih Pritužbi  svim grañanima je proslijeñen pisani odgovor. 
  
 1.4. Poslovi nezakonitih migracija            
 
          U svezi poslova nezakonitih migracija na području ove PP u 2015. godini nije 
bilo specifičnih problema koji su se pojavljivali u svezi rečene problematike, te tijekom 
navedene godine nije bilo stranih počinitelja koji su počinili kazneno djelo. 
 
          Ova PP je u 2015. godine imala jedno postupanje prema stranoj državljanki kojoj 
je uručen  Obvezni Prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz čl. 169. st. 2. Zakona 
o strancima. 
   
          U 2015. godini je provedeno od strane policijskog službenika za nezakonite 
migracije 5 operativnih akcija po pitanju nezakonitih migracija i nezakonitoga rada. 

           Tijekom 2015. godine ova PP naplatila je ukupno pet novčanih kazni 
pružateljima smještaja zbog počinjenih prekršaja iz čl. 147.st.2. Zakona o strancima.                        

           U 2015. godini ova PP je dvojici stranih državljana , donijela Rješenje o povratku, 
sa kojim su isti bili dužni napustiti područje Republike Hrvatske.   

U  2015. godine od strane pol. službenika za nezakonite migracije izvršeno je 
ukupno 96 nadzora kod fizičkih i pravnih osoba koje su registrirane za pružanje 
usluga smještaja - iznajmljivanje stranim državljanima na području PP Ogulin.  

 
1.5. Ostalo 
 

 Tijekom 2015. godine policijski službenici PP Ogulin provodili su i niz 
osiguranja javnih okupljanja na području PU karlovačke, kao i osiguranja trasa 
kretanja prvenstveno prolaska navijačkih skupina našim područjem.  

 
 U 2015. godine policijski službenici, samostalno ili u suradnji s drugim 
institucijama, vršili su predavanje u osnovnim i srednjim školama iz domene Zakona 
o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.  
 
 Provoñenjem Odluke o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim 
površinama grada Ogulina policijski službenici PP Ogulin su tijekom 2015. godine 
prema 30 osoba izrekli usmeno upozorenje, dok su prema 20 osoba izdali Mjeru 
pisanog upozorenja.  
 
  
 2. POSLOVI KRIMINALISTI ČKE POLICIJE 
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   2.1. OPĆE STANJE KRIMINALITETA 
 
 Po broju i vrstama kaznenih djela u usporedbi 2015. godine sa 2014. godinom 
stanje je slijedeće: 

 
Vrsta kriminaliteta Grad Ogulin 

2014 
Ukupno PP 
Ogulin 2014 

Grad Ogulin 
2015 

Ukupno PP 
Ogulin 2015 

Opći krim. 118 240 107 201 
Organizirani 5 7 12 17 
Gospodarski 13 20 3 6 
Maloljetnički 10 21 19 22 

Zlouporaba droga 3 4 1 7 
KD Protiv sigurnosti 

prometa 
1 3 4 10 

Ukupno 150 295 146 263 
 

 Iz narečenih pokazatelja vidljivo je da je u 2015. godini došlo do smanjenja 
broja kaznenih djela u odnosu na 2014. godinu i to za 32 kaznena djela ili 11%. Iz 
prikazanih podataka zamjetan je i nadalje veliki postotak kaznenih djela općeg 
kriminaliteta u odnosu na ukupan broj kaznenih djela koji sudjeluju sa 76%, što je za 
5 % manje od protekle godine, kada je postotak iznosio 81%. Za napomenuti je da je 
u 2015. god. zadržan veliki broj kaznenih djela koja se odnose na ostale delikte 
općeg kriminaliteta iako je za 23 kaznena djela manji u odnosu na 2014. god. ili 48%. 
Važno je istaknuti značajnije smanjenje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta za 
14 kaznenih djela ili 70% dok je kod kaznenih djela kazneno pravne zaštite 
maloljetnika evidentirano povećanje za 1 kazneno djelo ili 5%.  
 
 

U 2015. godini evidentirano je smanjenje imovinskih delikata za 22 kaznena 
djela u odnosu na 2014. godinu, a njihova otkrivenost u manjem je porastu u odnosu 
na 2014. godinu. 
  
 Takoñer je važno za istaći da tijekom 2015. godine bilježimo porast kaznenih 
djela krañe i teške krañe na štetu HŽ-e Infrastrukture kojom prilikom počinitelji 
otuñuju bakrene vodiče i ostale dijelove infrastrukture poradi prodaje otuñenih 
predmeta kao sekundarnih sirovina a sve radi stjecanja protupravne imovinske 
koristi.  

 Izvršenom analizom počinjenih kaznenih djela teških kraña utvrñeno je da 
nepoznati počinitelji prvenstveno biraju i osmatraju nenastanjene obiteljske kuće i 
vikendice grañana te u trenucima odsutnosti istih vrše provalne krañe te potom iz 
kuća otuñuju tehničku robu, alat, električne strojeve i ureñaje, novac i drugu robu.  
 
 Na otkrivanju počinitelja ove vrste kaznenih djela intenzivno će se nastaviti 
poduzimati mjere i radnje kako bi se povećao porast otkrivačke djelatnosti, a 
procjenom rizika ova problematika je i dalje odreñena kao strateški prioritet ove 
policijske postaje.     
 
 Tijekom 2015. godine na području koje pokriva PP Ogulin zabilježeno je 7 
kaznenih djela zlouporabe opojnih droga, a od kojih se 6 kaznenih djela odnose na 
neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, opisano u čl. 190. KZ-a te 1 kazneno 
djelo omogućavanje trošenja droga, opisano u čl. 191. KZ-a.                                                         
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 Ovaj broj pronalazaka proizvoñača i preprodavača opojne droge je i rezultat 
povećanog angažmana policijskih službenika PP Ogulin, gdje su vršena usmjerena 
kriminalistička istraživanja prema osobama za koje su postojala operativna saznanja 
da se bave ovakvom vrstom kažnjivih radnji. Tijekom 2015. godine od strane 
policijskih službenika PP Ogulin je na našem području pronañen nasad indijske 
konoplje koju je pod kontroliranim uvjetima uzgajao počinitelj iz okolice Zagreba, koji 
je kriminalistički obrañen i procesuiran, a takoñer je za istaći pronalazak droge kokain 
u količini od 1065 grama koja je bila skrivena u osobnom automobilu u kojem su se 
nalazili dva muška punoljetna počinitelja koji su takoñer kriminalistički obrañeni i 
procesuirani.   
 

Na području Grada Ogulina u 2015. godini došlo je do smanjenja broja 
kaznenih djela u odnosu na 2014. godinu i to za 4 kaznena djela ili 2,6 %. Iz 
prikazanih statističkih pokazatelja zamjetan je značajan udio kaznenih djela općeg 
kriminaliteta u odnosu na ukupan broj djela i to sa 73%, a što je ipak za 5% manje od 
prethodne godine, kada je opći kriminalitet bio zastupljen sa 78%.  

 
Od ukupno 146 kaznenih djela gospodarski kriminalitet je zastupljen sa 3 

kaznenih djela, ili 2%, maloljetnička delinkvencija sa 19 kaznenih djela ili 13%, 
organizirani kriminalitet sa 12 kaznenih djela ili 8,2%, zlouporabe droga sa 1 
kaznenim djelom ili 0,7%  i 4 kaznena djela protiv sigurnosti prometa ili 2,7%.  

 
Udio kaznenih djela u Gradu Ogulinu gdje bilježimo 146 kaznenih djela u 

odnosu na cijelo područje koje je pod nadležnošću PP Ogulin je 56%.   
 

 Od kaznenih djela općeg kriminaliteta počinjenih na području Grada Ogulina 
potrebno je izdvojiti kaznena djela iz oblasti imovinskih delikata, poglavito teške 
krañe, gdje bilježimo smanjenje za 14 kaznenih djela i kaznena djela kraña gdje 
bilježimo povećanje za 22 kaznena djela što dijelom možemo opravdati izmjenama 
zakonskih normi Kaznenog zakona.   
  

Sa izvršenjem ovih kaznenih djela dovode se osobe koje imaju prebivalište na 
našem postajnom području kao i osobe sa drugih postajnih područja koje su 
višestruki počinitelji kaznenih djela prema modusu operandi usko specijalizirani za 
izvršenje pojedinih kaznenih djela što otežava njihovo otkrivanje i pronalazak 
otuñene robe.  
 
 Poduzetim izvidnim mjerama i radnjama detektiran je veći broj počinitelja ovih 
kaznenih djela od kojih je većina počinitelja temeljem prikupljenih dokaza prijavljena 
nadležnom ODO-u.  
  
   

 
 
 
 
Otkrivenost kaznenih djela u 2015. godini je slijedeće: 

 
OTKRIVENOST KD GRAD OGULIN 

 
UKUPNO PP 

OGULIN 
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UKUPAN BROJ KD-a 146 263 
% OTKRIVENO UKUPNO 55%     59% 

%OTKRIVENO PO NN 
POČINITELJU 

 38%     48% 

              
Ukupna otkrivenost kaznenih djela u 2015. godini na podučju PP Ogulin iznosi 

59%, dok je ukupna otkrivenost kaznenih djela u Gradu Ogulinu 55%. Što se tiče 
otkrivenosti kaznenih djela po nepoznatom počinitelju na području Grada Ogulina 
bilježimo 38%, dok je naknadna otkrivenost na području PP Ogulin 48%.    
 
 
2.2. A.) KAZNENA DJELA  DJECE, MALOLJETNIKA I MLA ðIH PUNOLJETNIKA  
     ZA PP OGULIN 
 
 U 2015. godini zabilježeno je 36 kaznenih djela koje su počinili kazneno 
neodgovorna djeca (do 14 g.), maloljetnici (od 14 do 18 g.) i mlañi punoljetnici (od 18 
do 21 g.). U odnosu na prethodnu 2014. godinu, kada je zabilježeno 30 takvih 
kaznenih djela, to je povećanje, nominalno za 6 kaznenih djela, odnosno u 
postotcima 20,00 %.  

 
Tijekom 2015. godine 3 kazneno neodgovorna djeteta počinila su 8 kaznenih 

djela, 6 maloljetnika počinilo je 10 kaznenih djela, a 5 mlañih punoljetnika počinilo je 
ukupno 18 kaznenih djela.  

 
U odnosu na 2014. godinu, evidentirano je povećanje broja kaznenih djela 

koja su počinili kazneno neodgovorna djeca i mlañi punoljetnici te značajnije 
smanjenje kaznenih djela čiji su počinitelji maloljetnici. U 2015. godini, osim kod 
kazneno neodgovorne djece, broj počinitelja maloljetnika i mlañih punoljetnika u 
odnosu na prethodnu 2014. godinu je u smanjenju. 

 
 Analizirajući strukturu kaznenih djela čiji su počinitelji kazneno neodgovorna 
djeca, maloljetnici i mlañi punoljetnici u 2015. godini najveći broj kaznenih djela 
počinjen je iz domene općeg kriminaliteta odnosno kaznena djela protiv imovine (27 
kaznenih djela) i  kaznena djela protiv života i tijela (6 kaznenih djela).  
 
 B.) PREKRŠAJI  DJECE, MALOLJETNIKA I MLA ðIH PUNOLJETNIKA  
 

Vezano za prekršajnu problematiku važno je uvodno naglasiti da je tijekom 
2015.g. na području PP Ogulin evidentirano ukupno 5689 prekršaja iz oblasti 
prometa te 447 prekršaja iz domene javnog reda i mira, obiteljskog nasilja i ostalih 
zakona. Protekle 2014. godine bilo je 4966 prekršaja iz oblasti prometa te 405 ostalih 
prekršaja. 

 
U 2015.g. maloljetnici i mlañi punoljetnici počinili su ukupno 83 prekršaja ili 

1,35 % od svih prekršaja. Od toga 55 prekršaja su prekršaji iz Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama što je 0,096 % od ukupnog broja takvih prekršaja. 

 Što se tiče svih ostalih prekršaja,  maloljetnici i mlañi punoljetnici počinili su ih 
ukupno 27, što predstavlja 6,04 % od ukupnog broja takvih prekršaja (svi prekršaji 
osim prometa).  
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Od toga, najviše su zastupljeni prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv javnog 
reda i mira (13 prekršaja) i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (5 prekršaja). Od  
ostalih prekršaja 6 prekršaja je iz Zakona o osobnoj iskaznici, 2 prekršaja iz Zakona o 
prebivalištu te po jedan prekršaj iz Zakona o osiguranju i Zakona o suzbijanju 
zlouporaba droga. 

 
U odnosu na prethodnu 2014.g. u 2015.g. primjetno je smanjenje prekršaja čiji 

su počinitelji osobe starosti do 18 godina - maloljetnici (nominalno za 4 prekršaja), 
dok je u porastu broj prekršaja čiji su počinitelji osobe starosti 18 do 21 godina – 
mlañi punoljetnici (nominalno za 18 prekršaja). Takav trend ne prati i broj počinitelja 
jer je kod maloljetnika, iako je počinjeno manje prekršaja nego u prethodnoj godini, 
broj počinitelja u 2015. godini u porastu za jedan, dok je kod mlañih punoljetnika, 
iako je broj počinjenih prekršaja u porastu, broj počinitelja ostao gotovo na istoj razini, 
odnosno u porastu je za samo dva počinitelja. 

 
Što se tiče strukture prekršaja čiji su počinitelji maloljetnici i mlañi punoljetnici 

u 2015.g. kod maloljetnika je, u odnosu na  prethodnu godinu ta struktura dosta 
slična, a pretežu prekršaji iz domene sigurnosti prometa na cestama i javnog reda i 
mira.  
 
 C.) PREKRŠAJI OBITELJSKOG NASILJA 

 
U promatranom razdoblju, odnosno tijekom 2015.g., evidentirana su ukupno 

82 prekršaja obiteljskog nasilja, što u odnosu na prethodnu 2014.g. predstavlja 
smanjenje za 14 prekršaja ili 14,58 %. Takoñer, u odnosu na prethodnu godinu 
primjetno je smanjenje prijavljenih osoba za 20 ili 17,24 % i smanjenje oštećenih 
osoba za 32 ili 21,76 %. Jedino je u povećanju broj predloženih zaštitnih mjera i to za 
17 ili 15,17 %. 

 
Zanimljivost je da je od 96 prijavljenih osoba za prekršaje obiteljskog nasilja  

48 recidivista (50,00 %), dok je isto toliko njih (48 počinitelja ili 50,00 %) taj prekršaj 
počinilo prvi puta. 
 

OBITELJSKO NASILJE 
 

čl. 4. 
ZZNO 

broj  
prekršaja 

broj 
prijavljenih 

broj 
oštećenih 

predložene 
mjere 

 
broj žalbi 

2014. 96 116 147 112 - 
2015. 82 96 115 129 - 

 
 
 

 D.) KAZNENA DJELA  IZ DOMENE KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE  DJECE  
 
 U 2015. godini broj kaznenih djela iz domene kaznenopravne zaštite djece za 
jedno kazneno djelo veći nego u 2014. godini.  

Za razliku od prethodne godine, u 2015.g. ne bilježi se pojava kaznenih djela 
iz čl. 139., 152. i 158. Kaznenog zakona (kaznena djela protiv osobne slobode i 
protiv spolne slobode), meñutim, zabilježeno je jedno kazneno djelo iz čl. 178. 
Kaznenog zakona (povreda privatnosti djeteta). 
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Dakle, i u 2015. godini, jednako kao i u prethodnoj 2014. godini, najveći broj 
kaznenih djela iz ove domene otpada na kaznena djela protiv života i tijela na štetu 
djece (tjelesna ozljeda na štetu djeteta iz čl. 117. st. 2. Kaznenog zakona), kao i na 
kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (povreda dužnosti uzdržavanja iz čl. 172. 
st. 2., povreda djetetovih prava iz čl. 177. st. 1. Kaznenog zakona). 

 
Takoñer, razmjerno povećanju ili smanjenju pojedinih kaznenih djela iz 

domene kaznenopravne zaštite djece, bilježi se i porast broja prijavljenih osoba i 
žrtava kod takvih kaznenih djela. 
 
 E.) OSTALO 

 
Tijekom 2015.g. na području PP Ogulin provedeno je 13 preventivno-

represivnih akcija vezano za prodaju odnosno točenje alkoholnih pića i duhanskih 
proizvoda maloljetnim osobama te akcije tzv. selektivne kontrole zabranjenih i štetnih 
noćnih izlazaka osoba mlañih od 16 godina. U sklopu aktivnosti povodom početka 
školske godine 2015.-2016., odnosno sukladno Planu postupanja za povećanje 
sigurnosti početka školske godine provedene su 4 preventivno-represivne akcije. 

 
Tijekom navedenog razdoblja u štetnom noćnom izlasku zatečeno je 13 osoba  

6 maloljetnika i 7 maloljetnica. Slučajevi zatjecanja djece mlañe od 14 godina u 
štetnom noćnom izlasku nisu zabilježeni. 

 
Nadalje, što se tiče udaljenja iz roditeljskog doma, tijekom 2015. godine na 

području PP Ogulin zabilježeno je 5 takvih slučajeva, dok su vezano za bijeg iz 
Odgojnog doma Ivanec i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu, u pet 
navrata na području PP Ogulin po policijskim službenicima zatečeno jedno dijete, 
odnosno maloljetnik, koji je u suradnji s Centrom za socijalnu skrb u Ogulinu odmah 
po pronalasku prepraćen u Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb – Prihvatna stanica 
Dugave ili u bolnicu.  

 
Početkom prosinca mjeseca 2015.g. u OŠ Ivane Brlić Mažuranić Ogulin i Prvoj 

OŠ Ogulin održana su edukativna predavanja na temu ovisnosti, kojima su 
prisustvovali učenici 7-ih razreda – ukupno u obadvije škole 116 učenika. Edukativno 
predavanje održano je u suradnji i uz neposredno sudjelovanje zaposlenika iz 
Obiteljskog centra pri Centru za socijalnu skrb u Karlovcu. 

 
Tijekom 2015.godine održana su ukupno 42 zajednička sastanka s 

djelatnicama tima za brak i obitelj Centra za socijalnu skrb u Ogulinu. 
 

3. UPRAVNI POSLOVI 
 
 U sastavu PP Ogulin obavljaju se i upravni poslovi s kojima se u biti susreće 
najveći broj grañana našeg grada, kao i susjednih općina.  
 Poslovi koji spadaju u upravne poslove su: poslovi prijavništva, osobnih i 
prometnih isprava, poslovi oružja, reguliranje statusa stranaca te poslovi 
državljanstva. 
 
 Ovdje ćemo dati kratki prikaz osnovnih parametara, odnosno brojki, koji će 
pokazati obim s kojim se susreće ovaj segment našeg posla.  
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Na području PP Ogulin je ukupno evidentirano 23379 osoba koje imaju 

prijavljeno prebivalište na našem području, te 332 osobe s prijavljenim  boravištem 
od čega 14081 osoba ima prijavljeno prebivalište i 225 osoba s prijavljenim 
boravištem na području Grada Ogulina.  
 
 Tijekom 2015. godine na našem području evidentirano je ukupno 4830 prijava 
kratkotrajnog boravka stranih državljana, zaprimljena su 4 zahtjeva za odobrenje 
privremenog boravka stranaca te 5 prijava privremenog boravka državljana EGP-a. 
 
 Ukupno na našem postajnom području ima evidentirano 13243 vozača, 
odnosno grañana s položenim vozačkim ispitom, dok je ukupno registrirano 9821 
vozilo, a od toga 6542 vozila u vlasništvu grañana Grada Ogulina. 
 
 Što se tiče oružja, ukupno je evidentirano 1150 osoba koje posjeduju oružje, a 
iste imaju u posjedu ukupno 3117 komada oružja. 
 
 Ovo su bili osnovni pokazatelji, odnosno statistički podaci s kojima se susreću 
službenici na upravnim poslovima. Normalno, na ovim poslovima rade i policijski 
službenici kroz terenske i sigurnosne provjere.  

 
ZAKLJU ČAK 

  
 Kao što je razvidno iz prethodno rečenih podataka na području Grada Ogulina 
i PP Ogulin, možemo reći da je stanje kriminaliteta i dalje zadovoljavajuće budući se 
ne bilježe teži oblici kaznenih djela već su najzastupljenija kaznena djela općeg 
kriminaliteta. Za istaći je da je tijekom 2015. godine  došlo do smanjenja ukupnog 
broja kaznenih djela u odnosu na 2014. godinu za 32 kaznena djela  ili 11 %, a 
takoñer je došlo do smanjenja kaznenih djela na području Grada Ogulina za 4 
kaznena djela ili 2,7 %, odnosno PP Ogulin treću godinu uzastopno bilježi trend 
smanjenja kaznenih djela.  
 
 U vezi prekršajne problematike koja se odnosi na prekršaje protiv javnog reda 
i mira, a kao što je razvidno iz ovog izvješća, bilježimo  povećanje od 19 prekršaja, 
dok je za područje Grada Ogulina povećanje od 35 prekršaja, ali se može  reći da je 
stanje  sigurnosti glede ove problematike i dalje na zadovoljavajućoj razini.  
  
 Takoñer se može reći i za ostale prekršaje da su na zadovoljavajućoj razini, 
jer je na području koje obuhvaća PP Ogulin kao i na području Grada Ogulina 
povećanje za 6 prekršaja u odnosu na broj prekršaja u 2014. godini ili 1%. 
  
  
 
 
 Brojnost ovih prekršaja na području koje obuhvaća PP Ogulin i na području 
Grada Ogulina, je i dalje plod postupanja pol. službenika na otkrivanju i procesuiranju 
ovakvih prekršaja kao što su prekršaji iz Zakona o prebivalištu, Zakona o šumama, 
Zakona o oružju, Županijske odluke o požarima, Zakona o obveznim osiguranjima u 
prometu, Zakona o radnom vremenu, Obveznim odmorima mobilnih radnika i 
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ureñajima za bilježenje u cestovnom prijevozu i dr., a koje grañani u osnovi ne 
prijavljuju već iste moramo detektirati i procesuirati. 
   
 Sagledavajući statističke pokazatelje za 2015. godinu u usporedbi sa 2014. 
godinom razvidno je da je došlo do smanjenja ukupnog broja prometnih nesreća, 
odnosno nastavilo se sa trendom smanjenja broja prometnih nesreća petu godinu 
uzastopno, dok je došlo do povećanja broja prometnih nesreća sa najtežim 
posljedicama, odnosno radi se o povećanju broja poginulih osoba za 4 kao i broja 
TTO osoba koji je povećan za 3, a  znatno je smanjen broj osoba sa LTO za 27.   
 
 Na osnovu odreñenih prioriteta policijski službenici PP Ogulin poduzimati će 
potrebite mjere i radnje s ciljem podizanja razine sigurnosti na našem području, a 
osim toga ukoliko se ukaže potreba za drugim oblicima kriminaliteta, dogañaja i 
pojava izvršiti će se mjere i radnje, odnosno kriminalistička istraživanja kao i 
preventivne aktivnosti s ciljem suzbijanja novih oblika kažnjivih radnji.    
 
 Za napomenuti je da će policijski službenici PP Ogulin i tijekom 2016. godine 
nastaviti provoditi Odluku o zabrani konzumiranja alkoholnih pića na javnim 
površinama grada Ogulina, kako bi jasno poslali poruku da je ovo štetno ponašanje 
društveno neprihvatljivo. 
  
 Što se tiče suradnje sa odgojno – obrazovnim ustanovama, posebice školama 
i Centrom za socijalnu skrb u Ogulinu, ista je na vrlo dobroj razini, a očituje se kroz 
redovite kontakte i meñusobnu suradnju u konkretnim slučajevima, kao i provoñenje 
edukativnih predavanja.  
 
 Takoñer u promatranom razdoblju dobra suradnja ostvarena je i zdravstvenim 
ustanovama, te svim ostalim institucijama i tijelima vlasti na području Grada Ogulina.  
 
 
 S poštovanjem, 

                
 
                                                                                     

          N A Č E L N I K 
                                                                                                                                                                     

         Dražen Lipoš ćak 
         


