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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije
u prvih devet mjeseci 2014. godine.Sigurnosno stanje na području Istarske županije u prvih devet mjeseci 2014. godine
temelji se na analizi sigurnosno-relevantnih pokazatelja u promatranom razdoblju pri čemu se
ne bilježe sigurnosno-rizični događaji koji bi svojim posljedicama i intenzitetom u većoj mjeri
ugrožavali sigurnost građana i imovine.
Stanje sigurnosti na području županije u prvih devet mjeseci 2014. god. u odnosu
na prethodnu godinu obilježeno je:






smanjenjem broja kaznenih djela KD za 19%,
smanjenjem broja prometnih nesreća za 5%,
smanjenjem broja prekršaja iz domene prekršaja protiv javnog reda i mira za 13%,
povećanjem broja prekršaja iz ostalih zakona za 6%,
smanjenjem broja požara za 37%.

KRIMINALITET
Tijekom prvih devet mjeseci 2014. godine na području Policijske uprave istarske
evidentirano je ukupno 3.521 kazneno djelo (prosječno 13 KD dnevno), što je za 842
kaznenih djela ili 19% manje u odnosu na prošlogodišnje usporedno razdoblje, kada je
zabilježeno 4.363 prosječno ili 16 dnevno.
Izvršenjem kaznenih djela pričinjena materijalna šteta iznosi 163.810.337,00 kuna.

Struktura kriminaliteta:
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Od ukupnog broja zabilježenih kaznenih djela u izvještajnom razdoblju razriješena
su 1.654 kaznena djela ili 47% za što je prijavljeno 916 osoba, dok su istom razdoblju
prethodne godine ukupno razriješena 1.884 kaznena djela, odnosno 43%.
U oblasti općeg kriminaliteta (gdje su pridodana i kaznena djela Kazneno pravne
zaštite djece i maloljetnika) u izvještajnom je razdoblju zabilježeno 3.034 kaznenih djela ili
86% ukupnog kriminaliteta policijske uprave, a što je za 835 kaznenih djela ili 22% manje
nego u usporednom razdoblju 2013. godine kada je evidentirano 3.869 kaznenih djela
općeg kriminaliteta ili udio od 89% u ukupnom kriminalitetu.
Od ukupnog broja zabilježenih kaznenih djela općeg kriminaliteta razriješena su
1.174 kaznena djela ili 39%, Razriješenost je u istom razdoblju 2013. godine iznosila 36%
obzirom da je razriješeno ukupno 1.396 kaznenih djela.
U izvještajnom razdoblju ukupno su prijavljeno 674 počinitelja, dok je u istom
razdoblju prethodne godine prijavljeno 814 počinitelja.
Najveći broj kaznenih djela iz oblasti općeg kriminaliteta zabilježen je na području
Policijske postaje Pula, 53%, a što je povećanje u odnosu na isto razdoblje 2013. godine
kada je taj postotak iznosio 47%.
Najbrojnija su kaznena djela teških krađa i krađa, kojih je ukupno zabilježeno 2.159
ili 71% od ukupnog općeg kriminaliteta, a što je za 26% manje u odnosu na prošlogodišnje
promatrano razdoblje kada je zabilježeno 2.933 kaznenih djela ove vrste. U izvještajnom
razdoblju tako bilježimo:
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 1.152 kaznena djela teških krađa ili 38% ukupnog broja kaznenih djela
evidentiranih u oblasti općeg kriminaliteta, što je za 495 kaznena djela ili 30%
manje nego u istom razdoblju prethodne godine kada je zabilježeno 1.647
teških krađa ili 44% ukupnog općeg kriminaliteta. Ukupno je razriješeno 196
teških krađa ili 17%, od čega je 39 teških krađa riješeno iz prethodnih godina.
U prvih devet mjeseci 2013. godine razriješenost teških krađa iznosila je
18%.
 1.007 kaznenih djela krađe ili 33% od ukupnog broja kaznenih djela
evidentiranih u oblasti općeg kriminaliteta, što je za 279 kaznenih djela ili
22% manje u odnosu na promatrano prošlogodišnje usporedno razdoblje
kada je zabilježeno 1.286 krađa ili 34%. Razriješeno je 138 krađa ili 14%, od
čega je 26 kaznenih djela iz prethodnih razdoblja. U istom razdoblju
prethodne godine razriješenost je iznosila 17%.
U oblasti organiziranog kriminaliteta tijekom izvještajnog razdoblja zabilježeno je
67 kaznenih djela ili 2% ukupnog kriminaliteta policijske uprave, a što je povećanje u
odnosu na usporedno prošlogodišnje razdoblje kada je zabilježeno 46 kaznenih djela. U
izvještajnom razdoblju zabilježeno je po 19 kaznenih djela iznude i nedozvoljenog
posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, 11 kaznenih djela
protupravne naplate, 10 kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u
Republici Hrvatskoj, 7 kaznenih djela krivotvorenja novca te 1 kazneno djelo zločinačkog
udruženja.
Iz domene gospodarskog kriminaliteta u izvještajnom su razdoblju zabilježena
153 kaznena djela ili 4% ukupnog kriminaliteta policijske uprave, a što je 31 kazneno djelo
ili 17% manje u odnosu na prošlu godinu kada su evidentirana 184 kaznena djela iz ove
domene. U izvještajnom razdoblju zabilježeno je 27 kaznenih djela krivotvorenja službene
ili poslovne isprave, 23 kaznena djela nedozvoljene trgovine, 20 kaznenih djela računalne
prijevare, 19 kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, 12
kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, 11 kaznenih djela prijevare u gospodarskom
poslovanju, 8 kaznenih djela pronevjere, 7 kaznenih djela utaje poreza ili carine, 6
kaznenih djela lihvarskog ugovora, 5 kaznenih djela neisplate plaće, 4 kaznena djela
krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda, 3 kaznena djela davanja mita, po 2
kaznena djela primanja mita i pranja novca, po 1 kazneno djelo povrede prava iz
socijalnog osiguranja, protupravne gradnje, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih
knjiga te nedozvoljene proizvodnje. Ukupno je prijavljeno 76 počinitelja, a materijalna šteta
iznosi 132.960.853,00 kuna.
Tijekom prvih devet mjeseci 2014.g. na području Policijske uprave istarske u oblasti
zlouporabe opojnih droga zabilježeno je 216 kaznenih djela ili 6% ukupnog kriminaliteta
policijske uprave, što je za 7 kaznenih djela ili 3% više u odnosu na prethodnu godinu,
kada je zabilježeno 209 kaznenih djela ili 5%.
Zabilježene su 1.173 zapljene opojnih droga koje su oduzete od 1.018 osoba, a što
je povećanje u odnosu na usporedno razdoblje kada je evidentirano 1.046 zapljena od 959
osoba.
Gledajući po policijskim postajama najviše zapljena opojnih droga zabilježila je
Policijska postaja Pula - 670, slijede Policijska postaja Buje sa 179 zapljena, Policijska
postaja Rovinj s 87 zapljena, Policijska postaja Umag sa 71 zapljenom, Policijska postaja
Buzet sa 64 zapljene, Policijska postaja Poreč s 54 zapljene, Policijska postaja Pazin s 20
zapljena, Policijska postaja Labin s 18 zapljena, Postaja pomorske policije Pula sa 6
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zapljena, Postaja prometne policije Pula s 3 zapljene te Postaja aerodromske policije s 1
zapljenom.
U domeni kaznenih djela maloljetnika i djece u prvih devet mjeseci 2014. godine
na području Policijske uprave istarske, 138 kaznenih djela počinili su maloljetni počinitelji,
što je 35% više nego u prethodnoj godini kada su maloljetni počinitelji počinili 102 kaznena
djela. Djeca u dobi do 14 godina počinila su 14 kaznenih djela, a što je povećanje u
odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine kada su počinili 9 kaznenih djela.
Prema vrsti kaznenih djela maloljetnici su počinili: 29 kaznenih djela teške krađe, 24
kaznena djela omogućavanja trošenja droga, 20 kaznenih djela krađe, 17 kaznenih djela
tjelesne ozljede, 13 kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama, 9 kaznenih
djela prijetnje, po 5 kaznenih djela prisile i oštećenja tuđe stvari, po 2 kaznena djela
protupravnog oduzimanja slobode, razbojništva i iznude te po 1 kazneno djelo teške
tjelesne ozljede, nedozvoljene uporabe osobnih podataka, ubijanje ili mučenje životinja,
ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom, razbojničke krađe, utaje, prijevare,
računalne prijevare, lažnog prijavljivanja kaznenog djela i prisile prema službenoj osobi.
U prvih devet mjeseci 2014. g. na području PU istarske zabilježeno je 25 zapljena
opojnih droga koje su oduzete od 23 maloljetne osobe, a što je više u odnosu na
usporedno razdoblje kada je evidentirana 21 zapljena od 23 maloljetne osobe.
Tijekom prvih devet mjeseci 2014. godine u oblasti kazneno-pravne zaštite djece i
maloljetnika zabilježena su 294 kaznena djela ili 160 kaznenih djela više u odnosu na
usporedno prošlogodišnje razdoblje kada su zabilježena 134 takva kaznena djela.
NAMJERNO PROUZROČENE EKSPLOZIJE
U izvještajnom razdoblju evidentirana je 1 namjerno prouzročena eksplozija smjese
zapaljivih plinova acetilena i kisika na bankomatu u Karigadoru, kojom prilikom je nastala
materijalna šteta od 170.200,00 kuna te šteta na okolnim objektima. U usporednom
razdoblju prethodne godine također je zabilježena 1 namjerno prouzročena eksplozija.
PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA
U izvještajnom razdoblju na području policijske uprave evidentirana su 744
prekršaja protiv javnog reda i mira, u prosjeku 3 dnevno, što je za 111 prekršaja ili 13%
manje nego u prošlogodišnjem usporednom razdoblju, kada je zabilježeno 855 prekršaja.
Prema vrsti najučestaliji prekršaji su svađa/vika na javnom mjestu – 241 prekršaj ili
32% od ukupnog broja prekršaja, slijede tučnjava – 167 ili 22%, drsko ponašanje – 99 ili
13%, držanje životinja bez nadzora – 80 ili 11%, te omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih
službenika – 53 ili 7%.
Za počinjene prekršaje prijavljene su 972 osobe što je za 215 osoba manje nego u
prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju kada je prijavljeno 1.187 osoba. Od ukupno
prijavljenih osoba 23 su maloljetni počinitelji što je 11 osoba manje nego u izvještajnom
razdoblju prethodne godine kada je prijavljeno 34 maloljetnika. U recidivu je evidentirano
104 počinitelja prekršaja, manje nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine kada je
173 počinitelja ponovilo prekršaj.
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OSTALI PREKRŠAJI
U izvještajnom razdoblju iz ostalih Zakona evidentirano je 4.907 prekršaja, što je za
285 prekršaja ili 6% više nego u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju kada je
evidentirano 4.622 prekršaja.
Prema strukturi najveći broj prekršaja zabilježen je zbog povreda odredbi
Pomorskog zakona (1.580 prekršaja ili 32%), slijede Zakon o suzbijanju zlouporabe
opojnih droga (976 ili 20%), Zakon o osobnoj iskaznici (432 ili 9%), Zakon o morskom
ribarstvu (350 ili 7%), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (302 ili 6%), Zakon o nadzoru
državne granice (279 ili 6%), Zakon o strancima (272 ili 6%), Zakon o prebivalištu (148 ili
3%), Zakon o obveznom osiguranju u prometu (130 ili 3%), Zakon o sprječavanju nereda
na športskim natjecanjima (76 ili 2%), Zakon o oružju (61 ili 1%), Zakon o privatnoj zaštiti
(44 ili 1%), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (41 ili 1%), Zakon o prijevozu u
cestovnom prometu (28 ili 1%), Zakon o zaštiti od požara (26 ili 1%), Zakon o radnom
vremenu i obaveznim odmorima i Zakon o schengenskim granicama po (24), te prekršaji iz
ostalih zakona (114 ili 2%).
Za istaknuti je, da su zbog povrede članka 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
prijavljena 294 počinitelja, 116 manje nego u istom razdoblju prošle godine, kada je
prijavljeno 410 počinitelja.

PROMET
U izvještajnom razdoblju 2014. godine na području policijske uprave evidentirano je
1.515 prometnih nesreća, 6 dnevno, što je za 88 prometnih nesreća ili 5% manje u odnosu
na usporedno razdoblje kada su zabilježene 1.603 prometne nesreće.
Od ukupnog broja prometnih nesreća 576 ili 38% je prometnih nesreća sa stradalim
osobama. U njima su ozlijeđene ukupno 773 osobe, od čega je 647 osoba zadobilo lakše
tjelesne ozljede, 110 teške tjelesne ozljede dok je 16 osoba poginulo. U istom razdoblju
2013. godine, evidentirano je 610 prometnih nesreća sa stradalim osobama ili 38%, u
kojima je stradalo ukupno 811 osoba, te su 682 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede, 119
teške tjelesne ozljede, dok je 10 osoba poginulo.
U zabilježenim prometnim nesrećama ukupno je ozlijeđeno 74 djece i maloljetnika
od kojih je 5 osoba zadobilo teške tjelesne ozljede i 69 je osoba zadobilo lakše tjelesne
ozljede. Tijekom prošlogodišnjeg usporednog razdoblja ozlijeđeno je ukupno 76 djece i
maloljetnika.
U izvještajnom razdoblju 2014. godine pješaci su stradali u 62 slučajeva te je u
usporednom razdoblju stradao jednak broj pješaka. Od ukupno stradalih pješaka 48 ih je
zadobilo lakše tjelesne ozljede, 11 je osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, te su 3 osobe
poginule.
Tijekom izvještajnog razdoblja evidentirano je 31.010 prometnih prekršaja iz Zakona
o sigurnosti prometa na cestama što je za 9% više u odnosu na usporedno razdoblje
2013. godine kada je evidentirano 28.354 prekršaja.
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Najčešći prekršaji zabilježeni u prometu a koji se mogu dovesti u uzročnoposljedičnu vezu s prometnim nesrećama su: nepropisna brzina 11.523 prekršaja, vožnja
pod utjecajem alkohola 1.532 prekršaja, nepropisno pretjecanje 1.881 prekršaj i
upravljanje prije stjecanja prava 239 prekršaja.
NADZOR DRŽAVNE GRANICE
Tijekom prvih devet mjeseci 2014. godine granične prijelaze (kopnene, pomorske i
zračne) Policijske uprave istarske, prešlo je u oba smjera (ulaz/izlaz) 14.631.474 putnika
što je za 401.128 ili 3% više nego u istom razdoblju 2013. godine, kada je na graničnim
prijelazima zabilježen promet 14.230.346 putnika.
U međunarodnom i pograničnom prometu u oba smjera evidentirano je 12.001.400
prijelaza stranih putnika, što je povećanje za 2% putnika u odnosu na prošlogodišnje
usporedno razdoblje, kada je evidentirano 11.755.780 putnika.
Domaćih putnika evidentirano je 2.630.074 što je povećanje za 6% putnika u
odnosu na prošlu godinu, kada je zabilježeno 2.474.566 domaćih putnika.
Najfrekventniji granični prijelazi su međunarodni granični prijelazi Kaštel i Plovanija,
te granični prijelaz za pogranični promet Lucija-Brezovica, na koje otpada 86% ukupno
zabilježenog prometa putnika. Navedene granične prijelaze u izvještajnom razdoblju
prešlo je 12.631.052 putnika a što je za 4% više nego u prošlogodišnjem usporednom
razdoblju, kada je zabilježen prijelaz 12.142.737 putnika.

POSLOVI POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE
Poslovi policije na moru
Pomorske granične prijelaze prešlo je ukupno 238.109 putnika, a što je za 8.058 ili
3% putnika manje nego u usporednom razdoblju prošle godine, kada je zabilježena brojka
od 246.167 putnika.
Najfrekventniji pomorski granični prijelazi u devet mjeseci 2014. godine su Luka
Poreč sa 40%, slijede Luka Rovinj sa 17%, Luka Pula sa 14%, Acy Marina Umag sa 11%,
Luka Umag sa 10% i Luka Novigrad sa 8% udjela u ukupnom prelasku putnika u
pomorskom prometu.
U međunarodnom pomorskom prometu, u naše je luke uplovilo/isplovilo 25.228
brodova/jahti strane i domaće zastave, te se bilježi smanjenje u odnosu na usporedno
razdoblje 2013. godine kada je zabilježena brojka od 27.956 plovila. Na ulasku u naše luke
zabilježeno je uplovljavanje 12.832 stranih brodova/jahti što je za 1.395 ili 10% manje u
odnosu na usporednu godinu kada su zabilježena 14.227 uplovljavanja.
U izvještajnom razdoblju evidentirana je 1 povreda državne granice na moru dok u
usporednom razdoblju 2013. godine nije evidentirana nijedna.
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Sigurnost zračnog prometa
U međunarodnom zračnom prometu evidentirano je 4.195 letova, što je za 74 ili 4%
više letova u odnosu na prethodnu godinu kada je zabilježen 3.917 letova.
U domaćem zračnom prometu zabilježeno je 1.068 letova, a što je za 5% više nego
u usporednom razdoblju 2013. godine (1.015 letova).
Ukupno je evidentirano 337.580 prijelaza putnika u međunarodnom prometu što je
povećanje broja putnika za 7% u odnosu na usporedno razdoblje 2013. godine kada je
evidentirana brojka od 314.754 putnika.
PODUZETE MJERE PREMA STRANCIMA
Na području PU istarske poduzeto je ukupno 4.168 mjera prema strancima, što je
smanjenje broja mjera za 15% u odnosu na 2013. godinu kada je poduzeto 4.887 mjera.
UPRAVNI POSLOVI
Poslovi prijavništva i osobnih isprava
U prvih devet mjeseci 2014. godine zaprimljeno je 22.896 zahtjeva za izdavanje i
zamjenu osobne iskaznice što je smanjenje za 23% u odnosu na prethodnu godinu kada
je zaprimljeno 29.845 zahtjeva. Također je zaprimljeno 3.115 zahtjeva za izdavanje i
zamjenu dvojezične osobne iskaznice što je za 14% manje u odnosu na 2013. godinu.
Za izdavanje putovnice zaprimljeno je 4.114 zahtjeva, a što je 52% manje u
odnosu na usporednu godinu kada je zaprimljeno 8.636 zahtjeva.
Zaprimljene su 5.782 prijave prebivališta, 5.566 zahtjeva za odjavu prebivališta te
je izdano 20.193 uvjerenja o prebivalištu.
Poslovi državljanstva, statusnih pitanja stranaca i azila
U prvih devet mjeseci 2014. godine na području PU istarske podnijeto je 117
zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo što je za povećanje za 8% u odnosu na
prošlu godinu. Riješeno je 118 zahtjeva, dok se u postupku nalazi 310 zahtjeva.
Glede rješavanja statusa stranaca zaprimljeno je ukupno 1.702 zahtjeva za
izdavanje privremenog boravka, dozvole za boravak i rad i stalnog boravka što je za 14%
manje u odnosu na prošlogodišnje usporedno razdoblje. Riješeno je 1.649 zahtjeva, dok
se u postupku nalazi 262 zahtjeva. Također su zaprimljena 543 zahtjeva za dozvolu
boravka, 1.425 zahtjeva za boravišne isprave i 354 zahtjeva za izdavanje ulazne vize iz
DKP -a, izdane su 1.542 potvrde o prijavi rada i donijeta su 74 rješenja o povratku.
Prema podacima na području PU istarske u izvještajnom razdoblju evidentirano je
1.471.742 stranaca u prolazu - turista što je smanjenje za 47% u odnosu na usporedno
prošlogodišnje razdoblje kada je zabilježena brojka od 2.792.955 turista. Za napomenuti je
da od 1. srpnja 2013. godine, ulaskom RH u Europsku uniju državljani Unije nemaju
obvezu prijavljivanja boravka u RH.
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Prema državljanstvu stranaca u prolazu najzastupljeniji su državljani Njemačke s
24%, državljani Slovenije s 18%, državljani Austrije s 15%, državljani Italije s 12%,
državljani Nizozemske s 5%, državljani Češke s 3% te državljani Velika Britanije s 2%
učešća.
POSLOVI INSPEKTORATA UNUTARNJIH POSLOVA
Poslovi zaštite od požara
U prvih devet mjeseci 2014. godine evidentirano je 210 požara što je smanjenje za
124 požara ili 37% u odnosu na prethodnu godinu kada su evidentirana 334 požara.
Prema vrsti požara, na građevinskim objektima zabilježeno je 66 požara ili 31%, a
otvorenim prostorima 111 požara ili 53% , na prometnim sredstvima 33 požara ili 16% od
ukupnog broja zabilježenih požara.
Na temelju iznijetih pokazatelja procjenjujemo da je stanje sigurnosti na području
Županije tijekom prvih devet mjeseci 2014. godine zadovoljavajuće.
S poštovanjem,

NAČELNIK
Dragutin Cestar, v.r.
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