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IZVJEŠĆE O RADU PP OGULIN 2013. 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 2013. 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 susjednih 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 na prethodnu godinu, a kako slijedi: 
 
 
 

1. POSLOVI POLICIJE 
 
 
1.1. JAVNI RED I MIR 
 
Iz statističkih pokazatelja vidljivo je da je tijekom 2013 godine evidentirano ukupno 
134 prekršaja, odnosno da je došlo do minimalnog povećanja prekršaja iz oblasti 
javnog reda i mira za 2 prekršaja ili 1,5 % u odnosnu na prethodnu godinu.  
 

Od ukupnog broja prekršaja u 2013. godini najzastupljeniji su bili prekršaji iz 
čl. 13. ZOPPJRM-a (svaña, vika, tučnjava) sa 86 prekršaja, dok su prekršaji iz čl. 6. 
(drsko ponašanje) zastupljeni u 11 slučajeva. 
 

Prekršaji iz čl. 17. ZOPPJRM (omalovažavanje i vrijeñanje policijskih 
službenika) su povećani za 5 prekršaja ili 45 %, dok kod prekršaja iz čl. 21 
ZOPPJRM-a (neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja) bilježimo porast za 1 prekršaj, 
a broj prekršaj iz čl. 19 ZOPPJRM-a (davanja alkoholnih pića mlt. osobama) ostao je 
na istoj razini prethodne godine. Kod prekršaja iz čl. 30 ZOPPJRM-a (držanje 
životinja bez nadzora) bilježimo smanjenje za 4 prekršaja u odnosu na prethodnu 
godinu.  
 



 
 

Prekršaji iz ZOOPJRM-a 2012 2013 
- svaña, vika 39 39 
- tučnjava  42 47 
- drsko ponašanje 20 11 
- omalovažavanje i vrijeñanje OSO 11 16 
- neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja 1 2 
- davanje alkoholnih pića mlt. osobi 1 1 
- držanje životinja bez nadzora 12 8 
- ostali prekršaji  6 10 

UKUPNO: 132 134 
 
 
Sagledavajući ovaj segment sigurnosti možemo reći da je stanje na zadovoljavajućoj 
razini, pošto je vidljivo blago povećanje ukupnog broja prekršaja protiv javnog reda i 
mira. 

 
 

Ostali prekršaji 2012 2013 
Zakon o osobnoj iskaznici 6 19 
Zakon o PBG 17 19 
Zakon o šumama 3 37 
Zakon o oružju 16 9 
Zakon o zašt.od nasilja u obitelji 120 72 
Žup. odluke o požarima 16 2 
ostali prekršaji 49 30 

UKUPNO 227 188 
 

Kao što je vidljivo iz tablice tijekom 2013. god. evidentirano je smanjenje ostalih 
prekršaja u odnosu na 2012. god. i to za 39 prekršaja, jer je 2013. god. evidentirano 
ukupno 188, a 2012 godine ukupno 227 prekršaja. Broj prekršaja iz Zakona o zaštiti 
od nasilja u obitelji u znatnom je padu (za 48 prekršaja), što i čini najveći postotak 
pada prekršaja u ukupnom broju prekršaja s osvrtom na prethodnu 2012. godinu. Za 
istaći je jedino značajnije povećanje prekršaja iz Zakona o šumama (3-37) i Zakona o 
osobnoj iskaznici (6-19), dok su prekršaji iz Zakona o oružju u padu (16-9), 
Županijske odluke o požarima (16-2), kao i svi ostali prekršaji (49-30). 
 
 
 
1.2. POSLOVI PROMETNE POLICIJE  
 
Tijekom 2013. godine na 302 km prometnica koje prolaze preko područja PP Ogulin 
dogodile su se ukupno 123 cestovne prometne nesreće, od kojih je u 1 prometnoj 
nesreći, 1 osoba smrtno stradala. U 43 cestovne prometne nesreće ukupno su 
ozlijeñene 64 osobe, od kojih 8 teško i 56 lako. S obzirom da je tijekom 2012. god. na 
području PP Ogulin evidentirano 140 prometnih nesreća, iz istoga je razvidno 
smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća za 17 ili 12,14%.  



Usporedbom sa 2012. g. vidljivo je smanjenje broja prometnih nesreća sa poginulim 
osobama za 2 ili 66,67%, kao i sa ozlijeñenim osobama za 13,51%.  
 
 
 
 
Najčešće greške sudionika u prometnim nesrećama su neprilagoñena i nepropisna 
brzina (33 prometne nesreće) ili 26,82% od ukupnog broja, slijedi vožnja na nedovoljnoj 
udaljenosti(19 nesreća) nepropisna vožnja unatrag (12 nesreća), oduzimanje prednosti 
prolaska (8 nesreća), nepropisno uključivanje (7 nesreća) te ostale greške vozača (44 
nesreća).  
 
 
 

Struktura prometnih nesre ća  2012. 2013. 
UKUPNO 140 123 
- Sa materijalnom štetom 89 79 
- Sa poginulom osobom 3 1 
- poginulo osoba 4 1 
- Sa ozlijeñenim osobama 48 43 
- Ozlijeñeno osoba 74 64 
- LTO 56 56 
- TTO 18 8 

 
 
Sagledavajući statističke pokazatelje za 2013. godinu u usporedbi sa 2012. godinom 
razvidno je da je došlo do smanjenja ukupnog broja prometnih nesreća, kao i 
smanjenja broja prometnih nesreća sa najtežim posljedicama, odnosno smanjenja 
broja poginulih i teško ozlijeñenih osoba.  
 
Mišljenja smo 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 vrlo zadovoljavajuće. 
 
 
1.3. OSTALI POSLOVI POLICIJE 
 
1.3.1. Javna okupljanja 
 
U 2013. godini ukupno je prijavljeno 126 javnih okupljanja, koja su prijavljena 
sukladno Zakonu o javnom okupljanju. Od prijavljenih 126 javnih okupljanja održano 
ih je 123, dok tri nisu održana zbog odustanka organizatora. Tijekom održavanja 
navedenih javnih okupljanja nije došlo do činjenja prekršaja ili kaznenih djela. 
 
1.3.2. Asistencije 
 



Tijekom 2013. god. PP Ogulin zaprimila je ukupno 7 Zahtjeva za pružanje 
asistencije-pružanje pomoći, od kojih 6 Zahtjeva zaprimljenih od strane zdravstvenih 
ustanova, dok je jedan zahtjev zaprimljen od strane sudova. Od navedenih 6 
asistencija na traženje zdravstvenih ustanova sve su realizirane, a tijekom 
provoñenja istih u jednom slučaju je došlo do uporabe sredstava prisile, a koja 
uporaba je ocijenjena utemeljenom i opravdanom, dok kod ostalih pet nije došlo do 
uporabe sredstava prisile, narušavanja javnog reda i mira ili činjenja kaznenih djela, 
kao niti ugrožavanja stanja sigurnosti ljudi i imovine. Zahtjev za pružanje pomoći od 
strane trgovačkog suda koji je zaprimljen tijekom 2013. god. realiziran je u siječnju 
2014. god., a kojom prilikom nije bilo postupanja policijskih službenika pošto na 
mjesto provoñenja asistencije u zakazano vrijeme nije pristupio niti ovrhovoditelj, niti 
ovršenik.  

 
1.3.3. Napadi na policijske službenike 
 
Tijekom 2013. godine evidentirano je jedno kazneno djelo napada na policijske 
službenike, opisano u čl. 315 KZ-a, a što je u usporedbi sa 2012.g. kada je takoñer 
evidentirano jedno kazneno djelo konstanta, odnosno nema odstupanja. 
 
1.3.4. Uporaba sredstava prisile 
 
Tijekom 2013. god. pol. službenici PP Ogulin su u 19 slučajeva uporabili sredstva 
prislile i to sredstva za vezivanje i tjelesnu snagu, odnosno sredstva za vezivanje 
preventivno, a što je u usporedbi sa 2012.g. kada je u 16 slučajeva zabilježena 
uporaba sredstava prisile, vidljiv neznatan porast uporabe sredstava prisile. Od 
navedenih 19 uporaba sredstava prisile u 9 slučajeva upotrijebljena je tjelesna snaga 
i sredstva za vezivanje, kod 2 slučaja upotrijebljena je samo tjelesna snaga, a u 8 
slučajeva su upotrijebljena sredstva za vezivanje od kojih su u 6 slučajeva 
upotrijebljene preventivno. U jednoj uporabi sredstava prisile došlo je do ozlijeñivanja 
jednog pol. službenika koji je zadobio lake tjelesne ozljede, dok ozlijeñenih grañana 
nije bilo. Navedena sredstva prisile uporabljena su kod 20 osoba, a sve uporabe 
sredstava prisile su ocijenjene utemeljenim i zakonitim.  
 
1.3.5. Pritužbe gra ñana na postupke policije 
 
Tijekom 2013. god. ova PP je zaprimila 16 Pritužbi na postupanje i rad policijskih 
službenika, dok je tijekom 2012. god. zaprimljeno 8 Pritužbi na postupanje policijskih 
službenika, a iz čega je vidljiv porast broja za osam Pritužbi. Nakon inspiciranja 
zaprimljenih Pritužbi, a koje su se odnosile na neprofesionalno, nepravodobno, 
nedolično ili nekorektno postupanje pol. službenika utvrñeno je da niti jedna nije 
utemeljena.  
 
U vezi zaprimljenih Pritužbi svim grañanima je proslijeñen pisani odgovor, odnosno o 
istima je proslijeñeno Izvješće Službi policije PU. 
 
 
1.4. POSLOVI NEZAKONITIH MIGRACIJA  
 
U svezi poslova nezakonitih migracija na području ove PP u 2013. godini nije bilo 
specifičnih problema koji su se pojavljivali u svezi rečene problematike, te je tijekom 



iste godine bilo voñeno dva kaznena postupka i to jedno kazneno djelo opisano u čl. 
227.st.2. KZ-a RH-e, Izazivanje prometne nesreće, počinjeno od strane državljanke 
Slovenije i jedno kazneno dijelo opisano u čl. 229.st. 1.t. 1. KZ-a RH-a, teška kraña, 
počinjeno od strane državljana Bosne i Hercegovine. 
 
Od strane policijskog službenika za nezakonite migracije po Zakonu o strancima 
izdana su 2 prekršajna naloga i naplaćene 4 novčane kazne stranim državljanima za 
počinjene prekršaje. 
 
U 2013. godini je provedeno od strane policijskog službenika za nezakonite migracije 
7 operativnih akcija po pitanju nezakontih migracija i nezakonitoga rada, od kojih je 1 
provedeno u suradnji sa Državnim inspektoratom, a 6 samostalno. 
 

Tijekom sprovedenih akcija u jednoj akciji koja se je provela od strane policije 
zatečene su dvije fizičke osobe (državljani R Srbije) i jedna pravna osoba 
(registrirana u Republici Hrvatskoj) u činjenju prekršaja, o čemu je izvješćen Državni 
inspektorat.  

 
Tijekom 2013. godine policijski službenik za nezakonite migracije je donio dva 

rješenja o otkazu boravka i to protiv dvoje državljana Bosne i Hercegovine, kojima je 
izdano rješenje o napuštanju Republike Hrvatske. Za napomenuti je da je tijekom 
2013. godine donesena jedna naredba o odreñivanju mjere opreza oduzimanja putne 
isprave za prelazak državne granice.  

 
U 2013. godine od strane pol. službenika za nezakonite migracije izvršeno je 

ukupno 14 nadzora kod fizičkih i pravnih osoba koje su registrirane za pružanje 
usluga smještaja - iznajmljivanje stranim državljanima na području PP Ogulin. 

 
1.5. Ostalo 

 
Tijekom 2013. 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 2013. 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.  
 
2. POSLOVI KRIMINALISTI ČKE POLICIJE 
 

2.1. OPĆE STANJE KRIMINALITETA 
 
Tijekom 2013. godine na području koje pokriva PP Ogulin evidentirano je ukupno 304 
kaznena djela od kojih kaznenih djela je najveći broj iz oblasti općeg kriminaliteta, 
gospodarskog kriminaliteta, zatim maloljetničke delinkvencije, organiziranog 
kriminaliteta, prometnih delikata, zlouporabe droga, a kaznena djela iz djelokruga 
terorizma nisu evidentirana. 
Ukupna materijalna šteta počinjena ovim djelima procijenjuje se na 10 943 115,00 
kn. 



Po broju i vrstama kaznenih djela u odnosu na 2011. i 2012. godinu stanje je 
slijedeće: 
 

KRIMINALITET 2012 2013 
OPĆI 307 194 
GOSPODARSKI 9 61 
ORGANIZIRANI 4 11 
ZLOUPORABA DROGA 6 4 
SUZBIJ. TERORIZMA 0 0 
MALOLJETNIČKI 11 29 
KD PROTIV SIG. PROMETA 6 5 

UKUPNO 343 304 
 

Iz narečenih pokazatelja vidljivo je da je u 2013. godini došlo do smanjenja 
broja kaznenih djela u odnosu na 2012 godinu i to za 39 kaznenih djela ili 11,37 %. Iz 
prikazanih podataka zamjetan je i nadalje veliki postotak zastupljenosti kaznenih 
djela općeg kriminaliteta u odnosu na ukupan broj djela i to sa 64 %, što je za 25,5% 
manje od protekle godine, kada je postotak iznosio 89,5 %. Za napomenuti je da je u 
2013. god. zadržan veliki broj kaznenih djela koja se odnose na ostale delikte općeg 
kriminaliteta i ako je za 11 kaznenih djela manji u odnosu na 2012.god. ili 21%, a za 
istaći je značajnije povećanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta za 52 
kaznena djela ili 577 % i kaznenih djela kazneno pravne zaštite maloljetnika za 18 
kaznenih djela ili 163 %.  
 
 
 
 
 
 

 2012 % 2013 
IMOVINSKI DELIKTI 239 61 147 
KRVNI DELIKTI 17 -58 7 
OST. DELIKTI. OPĆEG KRIMINALITETA 51 -21 40 
GOSPODARSKI KRIMINALITET 9 577 61 
ORGANIZIRANI + DROGE 4+6 50 11+4 
KRIM. OD POS.SIG. ZNAČENJA 0 0 0 
PROMETNI DELIKTI 6 -16 5 
KAZNENO PRAVNA ZAŠTITA MALOLJETNIKA 11 163 29 
UKUPNO 343 -11 304 

 
 
 
 
 
 

U 2013. godini vidljivo je isto tako smanjenje imovinskih delikata za 92 
kaznena djela u odnosu na 2012.godinu, dok je broj kaznenih djela krvnih delikata 
takoñer smanjen za 10 kaznenih djela u odnosu na 2012 godinu.  
 

U 2013. godini zabilježen je porast kaznenih djela iz oblasti gospodarskog 
kriminaliteta za 52 kaznena djela u odnosu na 2012.godinu, od čega se bilježi 1 
kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, 5 kaznenih djela pronevjere, 
2 kaznena djela povrede tuñih prava, 1 kazneno djelo prijevare u gospodarskom 



poslovanju, 3 kaznena djela utaje poreza, 3 kaznena djela nedozvoljene trgovine, 32 
kaznena djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave, 14 kaznenih djela 
zlouporabe položaja i ovlasti.  

Gore navedena kaznena djela iz oblasti gospodarskog kriminaliteta 
prouzročila su materijalnu štetu koja se cijeni na oko 8 671 846,00 kn.  

Iz oblasti gospodarskog kriminaliteta takoñer je poduzeto više izvida i 
prikupljanja obavijesti po nalozima Državnog odvjetnika koje prikupljene obavijesti su 
dostavljene Odvjetništvu uz Posebno izvješće na daljnju državnoodvjetničku odluku.  

Pored kaznenih djela iz oblasti gospodarskog kriminaliteta u PP Ogulin 
evidentirana je i 51 obavijest o počinjenom prekršaju koje su proslijeñene nadležnim 
institucijama.  

 
Od ostalih kaznenih djela potrebno je izdvojiti kaznena djela iz oblasti 

imovinskih delikata, poglavito krañe i teške krañe. Otkrivenost ovih djela je u porastu 
u odnosu na 2012. godinu, a i nadalje zabrinjava činjenica sve češćeg otkrivanja 
malodobnih i mlañih punoljetnih osoba kao počinitelja ovih djela. Takoñer je važno za 
istaći da se kod imovinskih delikata poglavito kraña i teških kraña na štetu vlasnika 
trgovina kao što su Tisak, Zlatara, Benzinske postaje, u svezu sa izvršenjem ovih 
kaznenih djela dovode osobe koje imaju prebivalište na našem postajnom području 
kao i osobe sa drugih postajnih područja koje su višestruki počinitelji.  

Na otkrivanju ove vrste kaznenih djela intenzivno su se poduzimale mjere i 
radnje što je rezultiralo porastom otkrivačke djelatnosti, a procjenom rizika ova 
problematika je odreñena kao prioritet strateške procjene ove policijske postaje.  

 
Što se tiče počinjenih kaznenih djela iz domene imovinskih delikata 

napominjemo da je takoñer i tijekom 2013.god. nastavljen trend provalnih kraña u 
osobna vozila parkirana na odmorištu ili uz kolnik auto ceste (odmorište pored 
benzinske postaje «Tifon» u Gornjim Dubravama i odmorište Modruš) gdje je u 
ljetnim mjesecima za vrijeme turističke sezone počinjeno od strane za sada još uvijek 
nepoznatih počinitelja nekoliko kaznenih djela, kojom prilikom su oštećene osobe 
uglavnom strani državljani, a od istih se otuñuje uglavnom novac, zlatnina, osobni 
dokumenti i dr.  
 
Na suzbijanju ove vrste kaznenih djela poduzimale su se takoñer proaktivne mjere i 
radnje i to poglavito provoñenjem opservacija i vršenjem prismotri od strane 
Interventne jedinice PU-e Karlovačke i djelatnika PP Ogulin, na odmorištima pored 
auto-ceste A-1, a sve u cilju hvatanja počinitelja na izvršenju kaznenih djela kao i na 
sprječavanju novih počinjenja.  

Što se tiče kaznenih djela iz oblasti organiziranog kriminaliteta i droga ukupan 
broj istih je 15 djela u 2013. godini što je povećanje u odnosu na 2012 godinu za 
ukupno 5 kaznenih dijela.  
Tijekom 2013. godine na području djelovanja PP Ogulin zabilježeno je 4 kaznena 
djela zlouporabe opojnih droga od čega se 1 odnosi na neovlaštenu proizvodnju i 
promet drogama opisano u čl. 190.1. KZ-a, a 3 kaznena djela odnose se na 
omogućavanje trošenja droga opisano u čl.191.KZ-a .  
 
Ovaj broj pronalazaka konzumenata i dilera opojne droge je i rezultat povećanog 
angažmana policijskih službenika PP Ogulin gdje su se vršili usmjereni pregledi 
osoba i vozila iz kruga osoba za koje postoje operativna saznanja da su konzumenti 
opojnih droga.  



Tijekom 2013.godine zabilježeno je 11 kaznenih djela organiziranog 
kriminaliteta od čega se svih 11 odnose na kaznena djela nedozvoljenog 
posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari opisano u čl.331 st.1 KZ-
a. 
 
 

Glede otkrivenosti kaznenih djela stanje u 2013. godini je slijedeće: 
 
 
 

UKUPAN BR. DJELA - 2013 304 
% OTKRIVENO UKUPNO 69% 

%OTKRIVENO PO NN POČINITELJU 51% 
 
 

Ukupna otkrivenost kaznenih djela u 2013. godini iznosi 69%, dok je u 2012. godini 
iznosila 46%, odnosno bilježimo poboljšanje u otkrivenosti kaznenih djela za 23%, a 
kod otkrivenosti po nepoznatom počinitelju bilježimo poboljšanje za 20%, jer smo 
naknadno otkrili u 2013. godini 51% počinitelja u odnosu na 2012. godinu kada je 
naknadno otkriveno 31% počinitelja.  

 
Ukupan broj imovinskih delikata je u padu u odnosu na 2012. godinu, a 

ukupna otkrivenost je u porastu u odnosu na 2012.godinu, odnosno bilježimo 
povećanje za 16 %, a takoñer je povećana otkrivenost i po nepoznatom počinitelju za 
17 %.  

 
Na otkrivenost ove vrste kriminaliteta svakako utječe mali broj pronañenih 

tragova na mjestu izvršenja, nedostatak svjedoka koji mogu posvjedočiti da je neka 
osoba počinila neko kazneno djelo, veliki vremenski periodi od samog izvršenja 
kaznenog djela do same dojave o kaznenom djelu, zabačeni zaseoci slabo naseljeni 
stanovništvom te velik broj počinjenih kaznenih djela u obiteljske kuće čiji vlasnici u 
istima ne žive već povremeno dolaze kao i drugi objektivni čimbenici.  
 

U usporedbi sa 2013. godinom stanje imovinskih delikata po vrstama je 
slijedeće: 
 

 2012 % 2013 
KRAðA 92 -47 49 
TEŠKA KRAðA 105 -26 77 
RAZ. I RAZ. KRAðA 4 0 4 
OTU. TUð. POK. STVA. 3 -33 2 
OŠTEĆENJE TUð.STVARI 21 -52 10 
OSTALA K.D.IMOV.D. 14 -64 5 
UKUPNO 239 -38 147 

 

U 2013. godini vidljivo je smanjenje imovinskih delikata za 38% u odnosu na 
2012. godinu.  

 
 
Otkrivenost imovinskih delikata je slijedeća: 

 
 2012 2013 



UKUPNO DJELA 239 147 

K.D. S POZ. POČINITELJ. 14 9 

K.D. S NEPOZ. POČ. 225 138 

K.D. S NAK. OT. POČ. 37 46 

K.D. POČ. OST. NEOT. 188 92 

% UKUPNA OTKRIV. 21% 37% 

% NAKNADNA OTKR. 16% 33% 

 
 
Iz grupe delikata protiv života i tijela u usporedbi sa 2012.-2013 godinom stanje je u 
2013 godini bilo slijedeće: 
 
 

 2012 % 2013 
TEŠKO UBOJSTVO - - - 
TTO 9 -33 6 
TJELESNA OZLJEDA 8 - 0  
Sudjelovanje u tu čnjavi   1 
UKUPNO 17 -58 7 

 
 
2.2 A.) KAZNENA DJELA DJECE, MALOLJETNIKA I MLA ðIH PUNOLJETNIKA  
 
U 2013. godini zabilježeno je 36 kaznenih djela koje su počinili djeca (do 14 g.), 
maloljetnici (od 14 do 18 g.) i mlañi punoljetnici (od 18 do 21 g.). U odnosu na 
prethodnu 2012. godinu, kada su zabilježena 22 takva kaznena djela, to je značajnije 
povećanje, nominalno za 14 kaznenih djela ili 63,63 %.  

U navedenom periodu kazneno neodgovorna djeca, njih 3, počinili su isto 
toliko kaznenih djela, 37 maloljetnika počinilo je 23 kaznena djela te 15 mlañih 
punoljetnika 10 kaznenih djela. 

U odnosu na 2012. godinu, evidentno je značajnije povećanje kaznenih djela i 
pogotovo počinitelja maloljetnika te blago smanjenje kaznenih djela ali povećanje 
počinitelja mlañih punoljetnika te pojava činjenja kaznenih djela od strane kazneno 
neodgovorne djece. 

Gledajući po strukturi ukupnog broja kaznenih djela čiji su počinitelji osobe do 
21 godine života, vidljivo je da u 2013. godini najveći broj čine kaznena djela općeg 
kriminaliteta odnosno kaznena djela protiv imovine (22 kaznena djela) i kaznena 
djela protiv života i tijela (8 kaznenih djela). U odnosu na prethodnu 2012. godinu, 
kada je bilo po 10 jednih i drugih takvih kaznenih djela, razvidan je porast imovinskih 
kaznenih djela. Posebno je to izraženo kod maloljetnih počinitelja koji su počinili 17 
imovinskih kaznenih djela. 

 
Tek manji broj (6 kaznenih djela) odnosi se na kaznena djela protiv osobne 

slobode (2 kaznena djela), protiv privatnosti (1 kazneno djelo), protiv zdravlja ljudi (1 
kazneno djelo), protiv opće sigurnosti (1 kazneno djelo) i protiv javnog reda (1 
kazneno djelo).  

 
 
 

B.) PREKRŠAJI DJECE, MALOLJETNIKA I MLA ðIH PUNOLJETNIKA  
 



Vezano za prekršajnu problematiku uvodno je za naglasiti da je tijekom 
2013.g. na području PP Ogulin evidentirano ukupno 4572 prekršaja iz oblasti 
prometa te 322 prekršaja iz domene javnog reda i mira, obiteljskog nasilja i ostalih 
zakona. 

U 2013.g. maloljetnici i mlañi punoljetnici počinili su ukupno 122 prekršaja. Od 
toga 94 prekršaja su prekršaji iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama što je 2,05 
% od ukupnog broja takvih prekršaja. Što se tiče svih ostalih prekršaja, maloljetnici i 
mlañi punoljetnici počinili su ih ukupno 28, što predstavlja 8,69 % od ukupnog broja 
takvih prekršaja (svi prekršaji izuzev prometa). U odnosu na 2012.g. u 2013.g. 
primjetno je odreñeno povećanje prekršaja čiji su počinitelji osobe starosti do 18 
godina - maloljetnici (nominalno za 5 prekršaja) kao i neznatno povećanje prekršaja 
čiji su počinitelji osobe starosti 18 do 21 godina – mlañi punoljetnici (nominalno za 3 
prekršaja). Istovremeno, kod osoba starosti do 18 godina zamjetno je povećanje i 
broja počinitelja prekršaja, dok je kod osoba starosti 18 do 21 godine, iako se bilježi 
porast ukupnog broja prekršaja, broj počinitelja je nešto manji nego godinu dana 
ranije. 

Što se tiče strukture prekršaja u 2013.g. kod maloljetnika je, u odnosu na 
2012.g., primjetno povećanje prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama, dok je kod mlañih punoljetnika struktura gotovo ista kao i prethodnu godinu, 
s time da daleko najveći broj počinjenih prekršaja ponovo otpada na prekršaje iz 
Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Takoñer, za primijetiti je i smanjenje 
prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. 
 
 
 
C.) PREKRŠAJI OBITELJSKOG NASILJA 

 
U promatranom razdoblju evidentno je značajno smanjenje prekršaja iz 

domene obiteljskog nasilja odnosno čl. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji jer je u 
2013. godine evidentirana čak 40 prekršaja manje nego godinu ranije što je 
smanjenje za 36,36 %.  

 
Takoñer, zabilježen je i manji broj prijavljenih počinitelja (29,23 %), oštećenih 

(31,85 %) te broja predloženih zaštitnih mjera (23,80 %). 
 
Zanimljivost je da je od 92 prijavljene osobe za prekršaj obiteljskog nasilja čak 

62 recidivista (67,39 %) i 30 počinitelja kojima je to prvi takav prekršaj (32,61 %). 
 
 

OBITELJSKO NASILJE 
 

čl. 4. 
ZZNO 

broj  
prekršaja 

broj 
prijavljenih 

broj 
oštećenih 

predložene 
mjere 

 
broj žalbi 

2012. 110 130 157 126 - 
2013. 70 92 107 96 1 

 
D.) OSTALO 

 
Tijekom 2013.g. na području PP Ogulin je provedeno ukupno 6 akcija 

selektivne kontrole zabranjenih i štetnih noćnih izlazaka osoba mlañih od 16 godina. 
U tim akcijama, ali i tijekom redovnog obavljanja službe, policijski službenici PP 



Ogulin tijekom 2013.g. u štetnom noćnom izlasku zatekli su 21 maloljetnu osobu 
mlañu od 16 godina i to 17 maloljetnika i 4 maloljetnice. 

 
Istovremeno je proveden i nadzor točenja i prodaje alkoholnih pića te 

distribucije duhanskih proizvoda maloljetnim osobama u ugostiteljskim objektima i 
trgovinama na području grada Ogulin. Tom prilikom nadzorom je utvrñen jedan slučaj 
točenja alkoholnog pića maloljetnoj osobi u ugostiteljskom objektu.  

Nadalje, što se tiče udaljenja iz roditeljskog doma tijekom 2013. godine na 
području PP Ogulin zabilježena su 3 slučaja udaljenja mlt. osoba iz roditeljskog doma 
i to jednog maloljetnika i dvije maloljetnice, dok bijeg maloljetnika iz Učeničkog doma 
u Ogulinu nije zabilježen.  

 
Meñutim, tijekom 2013.g. na području PP Ogulin zabilježeno je otkrivanje 10 

mlt. osoba koje su pobjegle iz ustanova odnosno udomiteljskih obitelji sa sjedištem 
na području drugih PP. Od navedenih 10 mlt. osoba 3 su osobe imale prebivalište na 
područja PP Ogulin dok su ostalih 7 mlt. osoba s prebivalištem na području drugih 
PP. 

 
U 2013.g. od strane policijskog službenika za mlt. delinkvenciju u odgojno-

obrazovnim ustanovama održano je ukupno 9 edukativnih predavanja učenicima i 
roditeljima od čega 7 predavanja na temu tzv. vršnjačkog nasilja i nasilja u obitelji te 
2 predavanja na temu spolnog zlostavljanja djece u sklopu kampanje "zaustavljanje 
spolnog nasilja nad djecom" i to u suradnji s ravnateljem Obiteljskog centra 
Karlovačke županije. 

 
 
 
 

Kontinuirano tijekom 2013. godine održavani su redoviti sastanci na temu obiteljskog 
nasilja policijskog službenika za mlt. delinkvenciju s djelatnicima tima za brak i obitelj 
Centra za socijalnu skrb u Ogulinu te je održano ukupno 40 takvih sastanaka uz 
obavezno sačinjavanje zapisnika. 

 
Što se tiče suradnje sa Centrom za socijalnu skrb u Ogulinu, odgojno-

obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama te svim ostalim institucijama i 
tijelima vlasti na području Grada Ogulina i susjednih općina koje pokriva PP Ogulin je 
i u 2013. godini bila vrlo dobra. 

 
ZAKLJU ČAK 

 
Komparacijom statističkih pokazatelja iz 2013. godine s pokazateljima iz prethodne 
2012. godine vidljivo je da problematika maloljetničke delinkvencije u PP Ogulin i 
dalje ne pokazuje zabrinjavajuće trendove.  

 
U odnosu na 2012.g. u 2013.g. uočava se povećanje kaznenih djela čiji su 

počinitelji osobe do 21 godine starosti, čemu doprinosi značajniji porast broja 
maloljetnika kao počinitelja kaznenih djela, dok su mlañi punoljetnici u 2013. godini 
počinili nešto manje kaznenih djela nego godinu ranije.  

 



Takoñer, u značajnijem porastu je i broj kaznenih djela iz domene kazneno-
pravne zaštite djece, što se može pripisati prvenstveno porastu kaznenih djela iz čl. 
117. st. 2. na štetu djece odnosno maloljetnika. 

 
Za razliku od kaznenih djela, broj prekršaja iz čl. 4. Zakona o zaštiti od nasilja 

u obitelji u 2013.g. u značajnijem je smanjenju u odnosu na prethodnu 2012.g. 
 
Ukupan broj prekršaja čiji su počinitelji osobe do 21 godine starosti je u 

neznatnom porastu i gotovo je na istoj razini kao i 2012. godine, jednako kao i 
struktura tih prekršaja. 

 
Meñutim, smanjenje odnosno povećanje broja zabilježenih kaznenih djela i prekršaja 
maloljetnika, u mjeri u kojoj je to zabilježeno ne utječe značajnije na ukupno stanje 
sigurnosti po navedenoj problematici. 
 

 
3. UPRAVNI POSLOVI 
 
U sastavu PP Ogulin obavljaju se i upravni poslovi s kojima se u biti najveći broj 
grañana našeg grada, kao i susjednih općina, susreće. Poslovi koji spadaju u 
upravne poslove su: prebivalište i boravište grañana, osobne iskaznice, putovnice, 
vozačke dozvole, registracija vozila, poslovi s oružjem, reguliranje statusa stranaca 
te državljanstvo. 
 
Ovdje ćemo dati kratki prikaz osnovnih parametara, odnosno brojki, koji će pokazati 
obim s kojim se susreće ovaj segment našeg posla.  
 

Na području PP Ogulin je ukupno evidentirano 26376 osoba koje imaju 
prijavljeno prebivalište na našem području, te 335 osoba s boravištem.  
Tijekom 2013. godine na našem području u turističkom boravku evidentirano je 
ukupno 4729 prijava boravka stranih državljana, na privremenom boravku 
evidentirana su 42 strana državljana, dok je 50 stranih državljana na stalnom 
boravku. 
Ukupno na našem postajnom području ima evidentirano 12797 vozača, odnosno 
grañana s položenim vozačkim ispitom, dok je ukupno registrirano 9346 vozila. 
 
Što se tiče oružja, ukupno je evidentirana 1281 osoba koje posjeduju oružje, a iste 
imaju u posjedu ukupno 3223 komada vatrenog oružja. 
 
Ovo su bili osnovni pokazatelji, odnosno statistički podaci kojima se susreću upravni 
poslovi. Normalno, na ovim poslovima rade i policijski službenici kroz terenske i 
sigurnosne provjere.  
 

ZAKLJU ČAK 
 
Kao što je razvidno iz prethodno rečenih podataka na nivou 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 2013. godine došlo do smanjenja ukupnog broja kaznenih djela u 
odnosu na 2012. godinu za 39 kaznenih djela ili 11,4 % a poglavito iz domene 



imovinskih delikata koji su zastupljeni sa 48% od ukupnog broja kaznenih djela što je 
i znatno manje od 2012. godine kad je udio takvih kaznenih djela iznosio 70 %.  
 
Shodno gore narečenom a sukladno identifikaciji prijetnji, procjeni razine ugroženosti 
i prognozi stanja sigurnosti navedena kaznena djela iz domene imovinskih delikata 
odreñena su i dalje kao proritet postupanja u narednom periodu, kao i kažnjive radnje 
iz domene maloljetničke delinkvencije. 
U svezi prekršajne problematike koja se odnosi na prekršaje protiv javnog reda i 
mira, a kao što je razvidno iz ovog izvješća, bilježimo blago povećanje od 2 
prekršaja, pa 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 smanjenje za 39 prekršaja u odnosu na broj prekršaja u 
2012. godini ili 17 %. 
 
Sagledavajući statističke pokazatelje za 2013. godinu u usporedbi sa 2012. godinom 
razvidno je da je došlo do smanjenja ukupnog broja prometnih nesreća, kao i 
smanjenja broja prometnih nesreća sa najtežim posljedicama, odnosno smanjenja 
broja poginulih i teško ozlijeñenih osoba.  
 

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.  

 
 
 
 
 
 
N A Č E L N I K 
Dražen Lipoš ćak 

 


