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IZVJEŠĆE



UVOD

Gospodarsko-ekonomska politika Republike Hrvatske i same Županije primorsko-
goranske je naglo razvijanje turističkog gospodarstva. Takvom politikom težnja je privući što
veći broj domaćih i stranih gostiju, te uz utjecaj ekonomskih i drugih društvenih odnosa
uvjetuje i povećanje neprihvatljivih društvenih ponašanja koji se kao takvi najizrazitije
pojavljuju kroz kriminalitet.

Kriminalitet u turističkim mjestima za vrijeme trajanja turističke sezone manifestira se
kroz pojavne oblike koji karakteriziraju turizam, a samim tim u porastu su kaznena djela i
prekršaji koji se inače pojavljuju kroz cijelu godinu. Turizam neminovno sam po sebi otvara
prostor i stvara uvjete za razvoj nepoželjnih i neprihvatljivih društvenih ponašanja. Neki od
elementarnih uvjeta su velike migracije ljudi i materijalnih dobara, nemarno st osoba prema
vlastitoj imovini i niz drugih čimbenika.

Pored navedenih uvjeta koji pogoduju razvoju kriminaliteta postoje i neke posebnosti
kao što su socijalni, ekonomski, politički, tehnološki, geografski, infrastrukturni,
organizacijski i zakonski koji vladaju u našoj društvenoj sredini.

Zbog stabilne političke situacije u RH i Županiji, nisu se očekivali problemi koji bi
eventualno nastali zbog nedemokratskih ili nasilnih prevrata, demonstracije zbog neslaganja s
politikom lokalne uprave i samouprave i slične sigurnosno relevantne ugroze.

Nadalje, nepostojanje pravne regulative koja bi obvezala pružatelje hotelskog i inog
smještaja, kao i koncesionare plaža u pružanju tehničke i fizičke zaštite turistima, dovodi do
povećanog broja tzv. "turističkog kriminaliteta".

UTJECAJ KRIMINALITETA NA RAZVOJ TURIZMA

Problem kriminaliteta ne smije se promatrati kroz represivan dio u smislu reaktivnog
postupanja, kada je problem nastupio slijedi reakcija policije. Promjena u razmišljanju i
samom poduzimanju akcija mora se ogledavati kroz pro aktivni pristup, što znači da treba
prevenirati društveno neprihvatljive pojave u samom začetku kako se iste uopće ne bi mogle
razviti, a samim time i prouzročiti neželjene posljedice po ljude, imovinu te ugrozu slike
turizma. Ukoliko se u ovakvom pristupu uspije tada se može iznijeti zaključak da je policija
uspješno obavila svoju zadaću kao dio kotača u sustavu turizma i društvene zajednice.

Naime, ukoliko se na nekom turističkom području dogodi veliki broj kaznenih djela i
prekršaja, pa ako bi takve nezakonite radnje bile sve i rasvijetljene, rezultat rada policije biti
će relativan jer posljedice koje su nastale biti će samo djelom otklonjene. Stoga je nužno
represivnu djelatnost podrediti preventivnoj, ali represivna uvijek mora biti spremna za
izvršenje svojih zadaća kada se za to iznimno ukaže potreba.

Većina kaznenih djela koja su izvršena na području turističkih mjesta na otoku Krku
za vrijeme trajanja turističke sezone odnose se na strane i domaće turiste kao oštećene, te se
mora voditi računa o izravnim i neizravnim posljedicama koje uzrokuje izvršenje kaznenog
djela. Policija uglavnom evidentira materijalnu štetu koja je nastupila izvršenjem kaznenog
djela i determinira takozvanu izravnu štetu, dok one neizravne, ali teže posljedice takvoga
događaja, nanose štetu razvoju turizma na području gdje se događaj dogodio i štete ukupnom
imidžu turizma, te bivaju kao takve najčešće zanemarene od strane društva do uključivanja
"alarma". Kada bi se moglo izanalizirati ovu takozvanu neizravnu štetu došlo bi se do
rezultata daje ona daleko veća od one izravne opisane kroz materijalnu štetu.



Kriminalitet u turističkoj sezoni i na turističkim destinacijama javlja se kroz porast
nekih vrsta kaznenih djela koja se i inače pojavljuju tijekom cijele godine, ali kroz navedeno
razdoblje manifestacija istih je povećana i ima svoju specifičnost.

U velikom broju slučajeva izvršenja kaznenih djela, tunsti ostaju bez novca,
dokumenata, garderobe i drugih osobnih stvari uslijed čega su izloženi raznim neugodnim
situacijama, što kod istih stvara razumljivi revolt. Također u takvim slučajevima po dolasku
oštećenih u svoju zemlju dio njih svoj revolt predimenzionira u vid propagande kroz razne
medije, pa se ponekad tendenciozno uveličava s ciljem narušavanja ugleda destinacije zbog
raznih razloga koji mogu primjerice biti konkurentske borbe za osvajanje turističkog tržišta.

U kojoj mjeri kriminalitet utječe na razvoj i sigurnost turizma ne može se precizno
izraziti nikakvim utvrđenim pokazateljima. No međutim, može se izvesti logičan zaključak da
kriminalitet i druga društveno neprihvatljiva ponašanja imaju znatan odraz na razvoj turizma.

KARAKTERISTIKE KAZNENIH DJELA TURISTIČKOG KRIMINALITETA

Kada se govori o kriminalitetu u turističkim mjestima za vrijeme trajanja turističke
sezone ističu se karakteristike kaznenih djela koja su produkt specifičnih uvjeta koje sa sobom
donosi razvoj turizma. Pored kaznenih djela turizam donosi još niz asocijalnih pojava, jer
samo kaznena djela ne čine potpunu ugrozu sigurnosti razvoja turizma, pa kada se ne bi
obuhvatile i druge asocijalne pojave prikaz ugroze ne bi bio potpun.

Kaznena djela sezonskog, turističkog kriminaliteta mogu se analizirati samo ako se
promatraju u odnosu na neke elemente. Neki od osnovnih elemenata za kvalitetnu analizu
kaznenih djela su oblik ili vrsta kaznenog djela, način izvršenja, objekt napada, predmet
kaznenog djela, oštećeni i počinitelj. Navedeni elementi su elementi svakog kaznenog djela,
ali ako se promatraju sa razine turističkog kriminaliteta oni sadržavaju neke posebnosti.

Porast kaznenih djela turističkog kriminaliteta najizraženiji je u kaznenim djelima
protiv imovine. Na prvom mjestu su kaznena djela krađa i sitnih djela krađa, teških krađa,
teških krađa provaljivanjem te drskih krađa.

Nadalje, treba spomenuti i kaznena djela razbojničkih krađa, razbojništva i prijevara
bez obzira što ista nisu u znatnom porastu u odnosu na ostala razdoblja u godini, ali kad se
dogode s obzirom na svoju težinu i specifičnost izvršenja predstavljaju znatan problem. Valja
spomenuti kaznena djela protiv života i tijela i kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog
ćudoređa koja također imaju svoju težinu na stanje sigurnosti pogotovo ako su žrtve ovih
kaznenih djela strani državljani.

Struktura kriminaliteta kroz vremensko razdoblje trajanja turističke sezone može se
analizirati obzirom na objekt napada, predmet kaznenog djela, žrtve, počinitelje, načine
izvršenja i niz drugih elemenata.

Otvaranjem turističke sezone dolazi do masovnije pojave kaznenih djela krađa i teških
krađa u objektima koji služe za pružanje usluga u turizmu, primamo usluga smještaja
boravka, kao što su hoteli, apartmani, kampovi, kupališta i plaže. Stoga je vidljivo da
otvaranje navedenih objekata radi pružanja usluga u turizmu pogoduje razvijanju
kriminaliteta, odnosno pojačava njegovu pojavnost.



Način izvršenja kaznenih djela vezan je uz objekt napada i protupravno prisvajanje
predmeta, te osobnost počinitelja u smislu njegove specijaliziranosti. Obzirom na raznolikost
objekata i mjesta izvršenja kaznenih djela, djelovale su i na strukturu počinitelja. Obzirom na
raznolikost pogodnosti za izvršenje kaznenih djela i počinitelji su postali svestrani ne birajući
sredstva i načine izvršenja. Vrlo mali broj počinitelja ostao je dosljedan svojoj uskoj
specijaliziranosti počinjenja kaznenog djela.

Temeljem iznijetog, u nastavku ću se osvrnuti na osnovne pokazatelje stanja sigurnosti
na području Policijske postaje Krk za razdoblje turističke sezone 2013. godine (lipanj, srpanj i
kolovoz).

OPĆE STANJE KRIMINALITETA

Na području Policijske postaje Krk tijekom tri turistička mjeseca 2013. godine (lipanj,
srpanj, kolovoz) zabilježeno je 194 (301) kaznenih djela, što predstavlja smanjenje za 107
djela ili 35,54 % u odnosu na isti period 2012. godine. Za 181 ili 93,29 % kaznenih djela (278
ili 92,35 %) počinitelj je bio nepoznat, dok je naknadno otkriven počinitelj za 23 djela ili
12,70 % (17 ili 6,11 %). Na mjestu počinjenja kaznenog djela počinitelj je uhićen u 5 (10)
slučaja. Sveukupno je razriješeno 36 kaznenih djela ili 18,55 % (40 ili 13,28 %). Prijavljeno
je 30 (36) počinitelja, od kojih 8 (8) osoba s prebivalištem na području otoka Krka, 18 (22)
izvan otoka Krka te 4 (6) stranih državljana. Među narečenima je 1 (6) maloljetnik, koji je
počinio 1 (4) kazneno djelo.

2013. 2012. ±%
Lipanj 38 38 -
Srpanj 74 131 - 44

Kolovoz 83 132 - 37
UKUPNO 195 301 - 35

OPĆI KRIMINALITET
Kaznena djela općeg kriminaliteta tijekom tri ovogodišnja ljetna mjeseca bilježe

smanjenje za 102 kaznena djela ili 36,04 %. Zabilježeno je 181 (283) kazneno djelo s udjelom
u ukupnom kriminalitetu od 93,29 % (94,01 %). Razriješena su 22 kaznena djela ili 12,15 %
(23 ili 8,12 %). Od značajnijih kaznenih djela općeg kriminaliteta zabilježeno je 1 (2) teška
tjelesna ozljeda, 56 (58) provalnih krađa, I (O) razbojništvo, 109 (204) krađa i 3 (1) prijetnje.

ORGANIZIRANI KRIMINALITET
Broj prijavljenih kaznenih djela organiziranog kriminaliteta veći je za 7 kaznenih djela

ili 100 %. Obrađeno je 7 (O) kaznenih djela za koja je prijavljeno 5 (O) počinitelja.
Zabilježeno je 6 (O) kaznenih djela krivotvorenja novca i 1 (O) kazneno djelo iznude.

ZLOUPORABA DROGA
U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine bilježimo smanjenje kaznenih djela

zlouporabe droga za 8 kaznenih djela ili 88,88 %, a evidentirano je 1 (9) kazneno djelo. Broj
kaznenih djela u ovogodišnjem razdoblju značajno je manji u odnosu na prošlu godinu iz
razloga što je u 2012. godini uključen dio kaznenih djela iz članka 173. stavka 1. kojih u
novom Kaznenom zakonu nema te su prešli u domenu prekršaja. Za narečena djela prijavljen
je 1 (7) počinitelj. Temeljem potvrde o privremenom oduzimanju predmeta oduzeto je 66,9
grama marihuane, 2,2 grama hašiša, 0,9 gramajointa i 0,9 grama DMT (Dimethyltryptamine).



PROMETNE NESREĆE
Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine evidentirana je 141 prometna nesreća

što je za 49 nesreća ili 25,78 % manje u odnosu na isti period 2012. godine, kada je
zabilježeno 190 prometnih nesreća. Od ukupnog broja prometnih nesreća 43 ili 30,50 % (46
ili 24,21 %) je s nastradalim osobama, s poginulim osobama 1 (O) prometna nesreća, s
ozlijeđenim osobama 42 (46) i s materijalnom štetom 98 ili 69,50 % (144 ili 75,78 %)
prometnih nesreća. U tim nesrećama smrtno je stradala 1 (O) osoba, a ozlijeđena je 51 (57)
osoba i to 12 (10) osoba s teškim i 39 (47) s lakšim ozljedama.

MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA
Broj prijavljenih kaznenih djela počinjenih po maloljetnicima smanjenje za 3 kaznena

djela ili 75 %. U promatranom razdoblju prijavljeno je 1 (4) kazneno djelo.

JAVNI RED I MIR
Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine zabilježena su 102 slučaja narušavanja

javnog reda i mira, što predstavlja povećanje za 12 prekršaja ili 13,33 % u odnosu na isti
period 2012. godine, kada je zabilježeno 90 prekršaja.
Prijavljena su 152 (145) počinitelja prekršaja, od kojih je 26 ili 17,10 % (36 ili 24,83 %)
povratnika i 7 ili 4,6 % (1 ili 0,6 %) maloljetnika. Policijski službenici temeljne, interventne,
specijalne i kriminalističke policije te djelatnici Sanitarne inspekcije, Porezne uprave i
Državnog inspektorata u dva su navrata proveli operativno taktičku radnju racije u
ugostiteljskim objektima gdje su osim poduzetih mjera od strane policijskih službenika,
represivne mjere poduzete i od strane prisutnih inspekcija.

OSTALI PREKRŠAJI
Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine policija je obradila 177 ostalih

prekršaja, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada su zabilježena 146 prekršaja, više
za 31 ili 21,23 %.



POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI NA PODRUČJU GRADA KRKA ZA
RAZDOBLJE TURISTIČKE SEZONE 2013. GODINE

Na području grada Krka tijekom tri turistička mjeseca 2013. godine zabilježena su 52
(80) kaznena djela, što predstavlja smanjenje za 32 djela ili 35 % u odnosu na isti period
2012. godine. Sveukupno je razriješeno 7 kaznenih djela.

Kaznena djela općeg kriminaliteta tijekom tri ovogodišnja ljetna mjeseca bilježe
smanjenje za 24 kaznena djela ili 33 %. Od značajnijih kaznenih djela općeg kriminaliteta
zabilježeno je 36 (58) krađa, 1 (O) teška krađa i 8 (12) teških krađa provaljivanjem. Prema
mjestu počinjenja evidentirano je 7 (16) kaznenih djela u auto kampovima, 10 (11) kaznenih
djela na plažama, 11 (11) kaznenih djela u stambenim objektima i 2 (3) kaznena djela u
automobilima. Tijekom analiziranog razdoblja, na području grada Krka nismo evidentirali
kaznena djela iz domene organiziranog kriminaliteta, gospodarskog kriminaliteta i
kriminaliteta iz domene zlouporabe opojnih droga.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine zabilježena su 25 slučaja narušavanja
javnog reda i mira, što predstavlja istu brojku u odnosu na isti period 2012. godine. Policijski
službenici temeljne i kriminalističke policije te djelatnici Sanitarne inspekcije, Porezne uprave
i Državnog inspektorata u dva su navrata proveli nadzor u ugostiteljskim objektima gdje su
osim poduzetih mjera od strane policijskih službenika, represivne mjere poduzete i od strane
prisutnih inspekcija. Od utvrđenih prekršaja iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog
reda i mira utvrđen je 1 (O) prekršaj narušavanja javnog reda i mira reproduciranja pjesama, 2
(2) prekršaja naročito drskog ponašanja, 14 (16) narušavanja javnog reda i mira tučom,
svađom i vikom, 3 (4) prekršaja omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika, 1 (O)
prekršaj točenja alkohola pij anim ili malodobnim osobama, 2 (O) prekršaja odavanja
pijančevanju i 2 (3) prekršaja ne držanja životinja pod nadzorom.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine policija je obradila 41 prekršaj iz
ostalih Zakona, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada su zabilježena 65 prekršaja,
manje za 24 prekršaja ili 37 %. U ovom segmentu dominira 11 (6) prekršaja iz Zakona o
osobnoj iskaznici, 8 (7) prekršaja iz Zakona o prebivalištu, 8 (38) prekršaja iz Zakona o
strancima, 3 (9) prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 2 (1) prekršaja iz Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti, 3 (2) prekršaja iz Zakona o oružju i 6 (2) iz Zakona o suzbijanju
zlouporaba opojnih droga.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine evidentirano je 50 prometnih nesreća
što je za 16 nesreća ili 24 % manje u odnosu na isti period 2012. godine. Od ukupnog broja
prometnih nesreća 13 (12) je s ozlijeđenim osobama, s poginulim osobama 1 (O) prometna
nesreća i s materijalnom štetom 36 (54) prometnih nesreća. U tim nesrećama smrtno je
stradala 1 (O) osoba, a ozlijeđeno je 17 (17) osoba i to 4 (4) osoba s teškim i 13 (13) s lakšim
ozljedama.

Za trajanja turističke sezone, policijski službenici sankcionirali su ukupno 208
prometnih prekršaja što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kada je sankcionirala 240
prometnih prekršaja manje za 32 prekršaja ili 13 %. Od značajnijih, sankcioniran je 31 (42)
prekršaj nepropisne brzine kretanja vozila, 20 (21) prekršaj upravljanja motornim vozilima
pod utjecajem alkohola, 1 (2) prekršaj upravljanje motornim vozilima pod utjecajem opojnih
droga, 6 (9) prekršaja upravljanja motornim vozilima prije stjecanja prava, 67 (102)
nepropisnih parkiranja vozila, 54 (50) prekršaja nenošenja zaštitne kacige i 29 (14) prekršaja
nepropisnog pretj ecanj a.

Tijekom promatranog razdoblja 2013. godine, na području grada Krka prijavljeno je
64 javnih okupljanja, što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine manje za 11 okupljanja.



Kaznena djela općeg kriminaliteta tijekom tri ovogodišnja ljetna mjeseca bilježe
smanjenje za 53 kaznena djela ili 71 %. Od značajnijih kaznenih djela općeg kriminaliteta
zabilježeno je 16 (65) krađa, 1 (1) teška krađa i 4 (7) teških krađa provaljivanjem. Prema
mjestu počinjenja evidentirano je 4 (10) kaznena djela u auto kampovima, 7 (48) kaznenih
djela na plažama, 3 (3) kaznena djela u stambenim objektima i 1 (5) kazneno djelo u
automobilima. Tijekom analiziranog razdoblja, na području Općine Baška evidentirali smo 4
(O) kaznena djela iz domene organiziranog kriminaliteta i 1 (O) kazneno djela iz domene
kriminaliteta zlouporabe opojnih droga dok kaznenih djela iz domene gospodarskog
kriminaliteta nismo evidentirali.

POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA ZA
RAZDOBLJE TURISTIČKE SEZONE 2013. GODINE

Na području Općine Baška tijekom tri turistička mjeseca 2013. godine zabilježena su
27 (75) kaznena djela, što predstavlja smanjenje za 48 djela ili 64 % u odnosu na isti period
2012. godine. Sveukupno je razriješeno 6 kaznenih djela.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine zabilježena su 17 slučaja narušavanja
javnog reda i mira, što predstavlja povećanje za 5 narušavanja ili 42 % u odnosu na isti period
2012. godine. Policijski službenici temeljne i kriminalističke policije te djelatnici Sanitarne
inspekcije, Porezne uprave i Državnog inspektorata u tri su navrata proveli nadzor u
ugostiteljskim objektima gdje su osim poduzetih mjera od strane policijskih službenika,
represivne mjere poduzete i od strane prisutnih inspekcija. Od utvrđenih prekršaja iz domene
Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira utvrđeno je 9 (9) narušavanja javnog reda i
mira tučom, svađom i vikom, 1 (1) prekršaj omalovažavanja i vrijeđanja policijskih
službenika, 2 (O) prekršaja točenja alkohola pijanim ili malodobnim osobama, 3 (O) prekršaja
odavanja pijančevanju i 1 (O) prekršaj ne držanja životinja pod nadzorom.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine policija je obradila 15 prekršaja iz
ostalih Zakona, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada je zabilježen 1 prekršaj, više
za 14 prekršaja ili 1400 %. U ovom segmentu dominira 12 (O) prekršaja iz Zakona o osobnoj
iskaznici, 1 (O) prekršaja iz Zakona o prebivalištu i 2 (1) prekršaja iz Zakona o zaštiti od
nasilja u obitelji.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine evidentirano je 9 prometnih nesreća što
je za 5 nesreća ili 36 % manje u odnosu na isti period 2012. godine. Od ukupnog broja
prometnih nesreća 7 (5) je s ozlijeđenim osobama, s poginulim osobama nisu evidentirane
prometne nesreće i s materijalnom štetom 2 (9) prometne nesreće. U tim nesrećama
ozlijeđeno je 8 (6) osoba i to 3 (O) osoba s teškim i 5 (6) s lakšim ozljedama.

Za trajanja turističke sezone, policijski službenici sankcionirali su ukupno 109
prometnih prekršaja što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kada je sankcionirala 18
prometnih prekršaja više za 91 prekršaj ili 505 %. Od značajnijih, sankcionirana su 4 (2)
prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 4 (1) prekršaja upravljanja motornim vozilima
pod utjecajem alkohola, 3 (1) prekršaja upravljanja motornim vozilima prije stjecanja prava,
62 (7) nepropisnih parkiranja vozila i 36 (7) prekršaja nenošenja zaštitne kacige.

Tijekom promatranog razdoblja 2013. godine, na području Općine Baška prijavljeno je
33 javnih okupljanja, što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine više za 11 okupljanja.



POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ ZA
RAZDOBLJE TURISTIČKE SEZONE 2013. GODINE

Na području Općine Dobrinj tijekom tri turistička mjeseca 2013. godine zabilježena su
25 (15) kaznenih djela, što predstavlja povećanje za 10 djela ili 65 % u odnosu na isti period
2012. godine. Sveukupno je razriješeno 5 kaznenih djela.

Kaznena djela općeg kriminaliteta tijekom tri ovogodišnja ljetna mjeseca bilježe
povećanje za 10 kaznena djela ili 67 %. Od značajnijih kaznenih djela općeg kriminaliteta
zabilježeno je 10 (11) krađa, O (1) teška krađa i 15 (3) teških krađa provaljivanjem. Prema
mjestu počinjenja evidentirano je 1 (1) kazneno djelo u auto kampovima, 1 (1) kazneno djelo
na plažama, 14 (3) kaznenih djela u stambenim objektima, 1 (2) kazneno djelo u kiosku i 4 (1)
kaznenih djela u automobilima. Tijekom analizi ranog razdoblja, na području Općine Dobrinj
nismo evidentirali kaznena djela iz domene organiziranog kriminaliteta, gospodarskog
kriminaliteta i kriminaliteta iz domene zlouporabe opojnih droga.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine zabilježena su 2 slučaja narušavanja
javnog reda i mira, što predstavlja smanjenje za 4 narušavanja ili 67 % u odnosu na isti period
2012. godine. Od utvrđenih prekršaja iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i
mira utvrđeno je 1 (5) narušavanje javnog reda i mira tučom, svađom i vikom i 1 (O) prekršaj
omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine policija je obradila 5 prekršaja iz
ostalih Zakona, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada je zabilježeno 7 prekršaja,
manje za 2 prekršaja ili 28 %. U ovom segmentu dominiraju 2 (2) prekršaja iz Zakona o
osobnoj iskaznici, 1 (1) prekršaja iz Zakona o strancima i 2 (1) prekršaja iz Zakona o zaštiti
od nasilja u obitelji.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine evidentirano je 15 prometnih nesreća
što je za 11 nesreća ili 42 % manje u odnosu na isti period 2012. godine. Od ukupnog broja
prometnih nesreća 3 (7) je s ozlijeđenim osobama, s poginulim osobama nisu evidentirane
prometne nesreće i s materijalnom štetom 12 (19) prometnih nesreća. U tim nesrećama
ozlijeđeno je 3 (9) osoba i to O (1) osoba s teškim i 3 (8) s lakšim ozljedama.

Za trajanja turističke sezone, policijski službenici sankcionirali su ukupno 14
prometnih prekršaja što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kada je sankcionirala 23
prometna prekršaja manje za 9 prekršaja ili 39 %. Od značajnijih, sankcioniran je 1 (4)
prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 3 (8) prekršaja upravljanja motornim vozilima
pod utjecajem alkohola, 5 (3) nepropisnih parkiranja vozila i 4 (5) prekršaja nenošenja
zaštitne kacige.

Tijekom promatranog razdoblja 2013. godine, na području Općine Dobrinj prijavljeno
je 27 javnih okupljanja, što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine manje za 4 okupljanja.



POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA-
DUBAŠNICA ZA RAZDOBLJE TURISTIČKE SEZONE 2013. GODINE

Na području Općine Malinska-Dubašnica tijekom tri turistička mjeseca 2013. godine
zabilježeno je 37 (49) kaznenih djela, što predstavlja smanjenje za 12 djela ili 25 % u odnosu
na isti period 2012. godine. Sveukupno je razriješeno 15 kaznenih djela.

Kaznena djela općeg kriminaliteta tijekom tri ovogodišnja ljetna mjeseca bilježe
smanjenje za 11 kaznena djela ili 25 %. Od značajnijih kaznenih djela općeg kriminaliteta
zabilježeno je 16 (24) krađa, 2 (O) teške krađe i 11 (18) teških krađa provaljivanjem. Prema
mjestu počinjenja evidentirano je 7 (4) kaznenih djela na plažama, 3 (12) kaznenih djela u
stambenim objektima, 6 (4) kaznenih djela u kioscima i 1 (4) kazneno djelo u automobilima.
Tijekom analiziranog razdoblja, na području Općine Malinska-Dubašnica nismo evidentirali
kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta i kriminaliteta iz domene zlouporabe
opojnih droga dok smo evidentirali 2 (O) kaznena djela iz domene organiziranog kriminaliteta.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine zabilježeno je 15 slučaja narušavanja
javnog reda i mira, što predstavlja smanjenje za 1 narušavanje ili 6 % u odnosu na isti period
2012. godine. Od utvrđenih prekršaja iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i
mira utvrđena su 3 (2) narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način, 7 (10)
prekršaja tučom, svađom i vikom, 1 (1) prekršaj omalovažavanja i vrijeđanja policijskih
službenika i 4 (O) prekršaja odavanja pijančevanju.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine policija je obradila 32 prekršaja iz
ostalih Zakona, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada je zabilježeno 16 prekršaja,
više za 16 prekršaja ili 100 %. U ovom segmentu dominiraju 13 (3) prekršaja iz Zakona o
osobnoj iskaznici, 4 (2) iz Zakona o prebivalištu, 3 (6) prekršaja iz Zakona o strancima i 5 (2)
prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 2 (2) prekršaja iz Zakona o suzbijanju
zlouporaba opojnih droga, 3 (1) iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, 1 (O) iz Zakona o
oružju i 1 (O) prekršaj iz Zakona o javnom okupljanju.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine evidentirano je 27 prometnih nesreća
što je za 7 nesreća ili 18 % manje u odnosu na isti period 2012. godine. Od ukupnog broja
prometnih nesreća 10 (8) je s ozlijeđenim osobama, s poginulim osobama nisu evidentirane
prometne nesreće i s materijalnom štetom 17 (25) prometnih nesreća. U tim nesrećama
ozlijeđeno je 11 (9) osoba i to 2 (2) osobe s teškim i 9 (7) s lakšim ozljedama.

Za trajanja turističke sezone, policijski službenici sankcionirali su ukupno 220
prometnih prekršaja što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kada je sankcionirala 70
prometna prekršaja više za 150 prekršaja ili 214 %. Od značajnijih, sankcionirano je 55 (9)
prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 18 (14) prekršaja upravljanja motornim vozilima
pod utjecajem alkohola, 1 (1) prekršaj upravljanja motornim vozilima pod utjecajem opojnih
droga, 5 (3) prekršaja upravljanja motornim vozilima prije stjecanja prava, 74 (20)
nepropisnih parkiranja vozila, 29 (17) prekršaja nenošenja zaštitne kacige i 38 (6) prekršaja
nepropisnog pretjecanja.

Tijekom promatranog razdoblja 2013. godine, na području Općine Malinska-
Dubašnica prijavljeno je 20 javnih okupljanja, što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine
više za 18 okupljanja.
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POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ ZA
RAZDOBLJE TURISTIČKE SEZONE 2013. GODINE

Na području Općine Omišalj tijekom tri turistička mjeseca 2013. godine zabilježeno je
27 (37) kaznenih djela, što predstavlja smanjenje za 10 djela ili 27 % u odnosu na isti period
2012. godine. Sveukupno su razriješena 4 kaznena djela.

Kaznena djela općeg kriminaliteta tijekom tri ovogodišnja ljetna mjeseca bilježe
smanjenje za 4 kaznena djela ili 13%. Od značajnijih kaznenih djela općeg kriminaliteta
zabilježeno je 15 (23) krađa, O (1) teških krađa i 9 (5) teških krađa provaljivanjem. Prema
mjestu počinjenja evidentirano je 1 (7) kazneno djelo na plažama, 10 (8) kaznenih djela u auto
kampovima, 2 (8) kaznena djela u stambenim objektima i 2 (1) kaznena djela u automobilima.
Tijekom analiziranog razdoblja, na području Općine Omišalj nismo evidentirali kaznena djela
iz domene organiziranog, gospodarskog i kriminaliteta iz domene zlouporabe opojnih droga.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine zabilježeno je 11 slučaja narušavanja
javnog reda i mira, što predstavlja povećanje za 1 narušavanje ili 10 % u odnosu na isti period
2012. godine. Od utvrđenih prekršaja iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i
mira utvrđena su 1 (3) narušavanje javnog reda i mira na naročito drzak način, 8 (6) prekršaja
tučom, svađom i vikom i 2 (O) prekršaja omalovažavanja i vrijeđanja policijskih službenika.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine policija je obradila 11 prekršaja iz
ostalih Zakona, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada je zabilježeno 8 prekršaja,
više za 3 prekršaja ili 38 %. U ovom segmentu dominira 5 (O) prekršaja iz Zakona o osobnoj
iskaznici, O (1) iz Zakona o prebivalištu, 1 (O) prekršaja iz Zakona o strancima, 3 (7) prekršaja
iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te 2 (O) prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba
opojnih droga.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine evidentirano je 25 prometnih nesreća
što je za 6 nesreća ili 19 % manje u odnosu na isti period 2012. godine. Od ukupnog broja
prometnih nesreća 5 (7) je s ozlijeđenim osobama, s poginulim osobama nisu evidentirane
prometne nesreće i s materijalnom štetom 20 (24) prometnih nesreća. U tim nesrećama
ozlijeđeno je 8 (9) osoba i to 2 (2) osobe s teškim i 6 (7) s lakšim ozljedama.

Za trajanja turističke sezone, policijski službenici sankcionirali su ukupno 96
prometnih prekršaja što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kada je sankcionirala 143
prometna prekršaja manje za 47 prekršaja ili 33 %. Od značajnijih, sankcionirano je 23 (4)
prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 5 (6) prekršaja upravljanja motornim vozilima
pod utjecajem alkohola, 1 (1) prekršaja upravljanja motornim vozilima prije stjecanja prava,
30 (28) nepropisnih parkiranja vozila, 9 (12) prekršaja nenošenja zaštitne kacige i 28 (89)
prekršaja nepropisnog pretjecanja.

Tijekom promatranog razdoblja 2013. godine, na području Općine Omišalj prijavljeno
je 24 javnih okupljanja, što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine više za 1 okupljanje.



POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA
RAZDOBLJE TURISTIČKE SEZONE 2013. GODINE

Na području Općine Punat tijekom tri turistička mjeseca 2013. godine zabilježeno je
17 (37) kaznenih djela, što predstavlja smanjenje za 20 djela ili 54 % u odnosu na isti period
2012. godine. Sveukupno su razriješena 2 kaznena djela.

Kaznena djela općeg kriminaliteta tijekom tri ovogodišnja ljetna mjeseca bilježe
smanjenje za 20 kaznena djela ili 56 %. Od značajnijih kaznenih djela općeg kriminaliteta
zabilježeno je 10 (21) krađa, O (2) teških krađa i 6 (12) teških krađa provaljivanjem. Prema
mjestu počinjenja evidentirano je 1 (2) kazneno djelo na plažama, 3 (12) kaznenih djela u auto
kampovima, 7 (6) kaznenih djela u stambenim objektima i 3 (6) kaznenih djela u
automobilima. Tijekom analiziranog razdoblja, na području Općine Punat nismo evidentirali
kaznena djela iz domene gospodarskog i kriminaliteta iz domene zlouporabe opojnih droga
dok smo iz domene organiziranog kriminaliteta evidentirali 1 (O) kazneno djelo.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine zabilježeno je 30 slučaja narušavanja
javnog reda i mira, što predstavlja povećanje za 17 narušavanja ili 150 % u odnosu na isti
period 2012. godine. Od utvrđenih prekršaja iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog
reda i mira utvrđena su 2 (1) narušavanje javnog reda i mira na naročito drzak način, 10 (6)
prekršaja tučom, svađom i vikom, O (1) prekršaja omalovažavanja i vrijeđanja policijskih
službenika, 2 (1) prekršaja davanja alkohola pijanim osobama ili maloljetniku, 11 (O)
prekršaja odavanja pijančevanju i 4 (O) prekršaja propuštanja sprječavanja narušavanja javnog
reda i mira.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine policija je obradila 24 prekršaja iz
ostalih Zakona, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada je zabilježeno 15 prekršaja,
više za 9 prekršaja ili 60 %. U ovom segmentu dominira 17 (4) prekršaja iz Zakona o osobnoj
iskaznici, 3 (2) iz Zakona o prebivalištu, 1 (1) prekršaj iz Zakona o strancima, 2 (7) prekršaja
iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te 1 (O) prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporaba
opojnih droga.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine evidentirano je 9 prometnih nesreća što
je za 2 nesreće ili 18 % manje u odnosu na isti period 2012. godine. Od ukupnog broja
prometnih nesreća 3 (5) je s ozlijeđenim osobama, s poginulim osobama nisu evidentirane
prometne nesreće i s materijalnom štetom 6 (6) prometnih nesreća. U tim nesrećama
ozlijeđene su 3 (5) osobe i to 1 (1) osobe s teškim i 2 (4) s lakšim ozljedama.

Za trajanja turističke sezone, policijski službenici sankcionirali su ukupno 25
prometnih prekršaja što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kada je sankcionirala 31
prometni prekršaj manje za 6 prekršaja ili 19 %. Od značajnijih, sankcionirano je 2 (2)
prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 3 (4) prekršaja upravljanja motornim vozilima
pod utjecajem alkohola, 3 (O) prekršaja upravljanja motornim vozilima prije stjecanja prava, 9
(5) nepropisnih parkiranja vozila i 7 (17) prekršaja nenošenja zaštitne kacige.

Tijekom promatranog razdoblja 2013. godine, na području Općine Punat prijavljena su
32 javna okupljanja, što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine manje za 5 okupljanja.



POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE VRBNIK ZA
RAZDOBLJE TURISTIČKE SEZONE 2013. GODINE

Na području Općine Vrbnik tijekom tri turistička mjeseca 2013. godine zabilježeno je
8 (7) kaznenih djela, što predstavlja povećanje za 1 djelo ili 14 % u odnosu na isti period
2012. godine. Sveukupno je razriješeno 1 kazneno djelo.

Kaznena djela općeg kriminaliteta tijekom tri ovogodišnja ljetna mjeseca bilježe
povećanje za 1 kazneno djelo ili 14 %. Od značajnijih kaznenih djela općeg kriminaliteta
zabilježeno je 4 (6) krađa i 3 (1) teških krađa provaljivanjem. Prema mjestu počinjenja
evidentirano je 1 (O) kazneno djelo na plažama, 2 (2) kaznena djela u stambenim objektima i 2
(1) kaznena djela u kioscima. Tijekom analiziranog razdoblja, na području Općine Vrbnik
nismo evidentirali kaznena djela iz domene organiziranog, gospodarskog i kriminaliteta iz
domene zlouporabe opojnih droga.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine zabilježena su 3 slučaja narušavanja
javnog reda i mira, što predstavlja povećanje za 1 narušavanje ili 50 % u odnosu na isti period
2012. godine. Od utvrđenih prekršaja iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i
mira utvrđena su 3 (2) prekršaja tučom, svađom i vikom.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine policija je obradila 2 prekršaja iz
ostalih Zakona, što je u odnosu na isti period 2012. godine, kada je zabilježeno 5 prekršaja,
manje za 3 prekršaja ili 60 %. U ovom segmentu dominira 1 (O) iz Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti te 1 (O) prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporaba opojnih droga.

Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2013. godine evidentirano je 6 prometnih nesreća što
je za 3 nesreće ili 33 % manje u odnosu na isti period 2012. godine. Od ukupnog broja
prometnih nesreća 1 (2) je s ozlijeđenim osobama, s poginulim osobama nisu evidentirane
prometne nesreće i s materijalnom štetom 5 (7) prometnih nesreća. U tim nesrećama
ozlijeđena je 1 (2) osoba i to s lakšim ozljedama.

Za trajanja turističke sezone, policijski službenici sankcionirali su ukupno 33
prometnih prekršaja što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kada je sankcionirala 13
prometnih prekršaj više za 20 prekršaja. Od značajnijih, sankcioniran je 1 (O) prekršaj
upravljanja motornim vozilima prije stjecanja prava, 26 (6) nepropisnih parkiranja vozila i 5
(5) prekršaja nenošenja zaštitne kacige.

Tijekom promatranog razdoblja 2013. godine, na području Općine Vrbnik prijavljena
su 9 javna okupljanja, što je u odnosu na isto razdoblje 2012. godine više za 1 okupljanje.



Također, veseli činjenica da se na području otoka Krka nije dogodio niti jedan događaj
u kojemu je uznemirena javnost, a koji prema svojim karakteristikama sadržavaju zajednički
naziv "teška kaznena djela" kao što su na primjer ubojstva, nanošenja teških tjelesnih ozljeda,
silovanja, dojave o postavljenim eksplozivnim napravama odnosno sva ona dijela koja se
možebitno mogu dogoditi pojavom velike koncentracije ljudi na jednom mjestu.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu prikazane statističke pokazatelje o stanju i kretanju kriminaliteta te
prekršaja na području otoka Krka za trajanja turističke sezone 2013. godine, držim daje stanje
sigurnosti na području otoka Krka povoljno i zadovoljavajuće.

Svakako, valja naglasiti da su upravo takvom stanju zasigurno pridonijele i sve
jedinice lokalne samouprave otoka Krka kada su svojim nastojanjem da se pojača prisutnost
policijskih službenika na terenu, sufinancirale boravak i smještaj istih radi čega je Policijska
postaja Krk na ispomoći imala ukupno 10 policijskih službenika i to 8 iz Policijske uprave
Zagrebačke i 2 iz Policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Sukladno statističko-analitičkim
pokazateljima stanja i kretanja svih neželjenih događaja iz prethodnih godina, rukovoditelji
Policijske postaje Krk preventivnim su djelovanjem nastojali suzbiti sve negativne pojave
koje se u turističkim mjestima za trajanja turističke sezone događaju te su stoga polučeni
izvrsni rezultati, koji su i prikazani u prethodnim analizama.

Obzirom na pozitivne rezultate turističke sezone u pogledu rada policijskih službenika
želim Vas obavijestiti da će Policijska postaja Krk i na dalje svojim angažmanom i
preventivnim aktivnostima, u suradnji sa lokalnom zajednicom, raditi na podizanju razine
sigurnosti na području otoka Krka.

S poštovanjem.
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