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KAZNENA DJELA
 Tijekom 2018. godine Policijska uprava osječko - baranjska je evidentirala ukupno
4.668 kaznenih djela, što je za 9,5 % manje u odnosu na 2017. godinu, kada ih je
evidentirano 5.158.

 Od ukupnog broja kaznenih djela, 3.177 su kaznena djela po službenoj dužnosti, što
je 8,6 % manje u odnosu na 2017. godinu, dok je broj evidentiranih kaznenih djela po
privatnoj tužbi 1.491, što je za 11,4 % manje u odnosu na 2017. godinu.
 Ukupna razriješenost kaznenih djela po službenoj dužnosti je 80,7 %. Naknadna
otkrivenost svih kaznenih djela je 73,8 %.
 Ukupna šteta nastala kaznenim djelima u 2018. godini je 70.325.311,00 kuna.
 Od ukupnog broja kaznenih djela po službenoj dužnosti broj kaznenih djela iz domene
općeg kriminaliteta je 2.034, a razriješenost im je 70,3 %. Iz domene gospodarskog
kriminaliteta je 651 kazneno djelo, a razriješenost im je 100,5 %, iz domene
zlouporabe droga 244, razriješenost je 100,0 %, organiziranog kriminaliteta 87
kaznenih djela, razriješenost 95,4 %, dok preostali broj kaznenih djela spada u
domenu ratnog zločina, kibernetike i kaznenih djela u prometu.

OPĆI KRIMINALITET
 Od ukupnog broja kaznenih djela iz općeg kriminaliteta ( 2.034 ), najveći broj
ili 1.270 su kaznena djela protiv imovine, čija je ukupna razriješenost 54,1
%.
 Najveći broj je kaznenih djela teška krađa, 625, s ukupnom razriješenošću
od 45,3 %, zatim krađe, 374, s ukupnom razriješenošću od 52,9 %.
 Nadalje, važno je napomenuti da je ukupan broj razbojništava 21, a
razriješeno ih je 66,7 % te razbojničkih krađa 4, koje su razriješene 100 %.
 Evidentirano je 114 kaznenih djela protiv života i tijela, a najveći broj je
kaznenih djela tjelesne ozljede 64, zatim teške tjelesne ozljede 46. Od

najtežih kaznenih djela, evidentirano je 1 ubojstvo i 1 ubojstvo u pokušaju
koja su razriješena 100 %, a ukupna razriješenost kaznenih djela protiv
života i tijela je 93,9 %

ORGANIZIRANI, KRIMINALITET DROGA I GOSPODARSKI
KRIMINALITET
 Iz domene organiziranog kriminaliteta najviše je evidentiranih kaznenih djela
nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari,
27, zatim 25 kaznenih djela nedozvoljena trgovina, 14 kaznenih djela

izbjegavanje carinskog nadzora, a ukupna razriješenost im je 95,4 %

 Iz domene zlouporabe droga evidentirana su 244 kaznena djela, a ukupna
razriješenost im je 100,0 %. Evidentirano je 189 kaznenih djela neovlaštena
proizvodnja i promet drogama i 55 kaznenih djela omogućavanje trošenja

droga
 Evidentirano je 651 kazneno djelo iz domene gospodarskog kriminaliteta, a
najveći broj kaznenih djela je krivotvorenje službene ili poslovne isprave,
519, zatim kaznenih djela pogodovanje vjerovnika, 71, te 15 prijevara u

gospodarskom poslovanju. Razriješenost ovih kaznenih djela je 100,5 %.

 Evidentirano je 81 kazneno djelo iz domene kibernetike, a najveći broj
kaznenih djela je računalna prijevara, 77. Razriješenost ovih kaznenih djela
je 90,1 %.

PROMETNE NESREĆE
 Ukupni broj evidentiranih prometnih nesreća 2018. godine je 2.163,

što je za 22 nesreće ili 1,0 % više u odnosu na 2017. godinu, kada ih
je evidentirano 2141.

 Od ukupnog broja prometnih nesreća, 24 ih je sa smrtno stradalim

osobama, što je za 4,3 % više u odnosu na 2017. godinu, s
ozlijeđenim 666 ili 9,7 % više te 1473 s materijalnom štetom ili 2,5 %
manje u odnosu na 2017. godinu.

 Ukupno stradalih osoba u prometnim nesrećama tijekom 2018.

godine je 1.002, što je za 137 stradalih ili 15,8 % više u odnosu na
2017. godinu.

 Smrtno stradalih osoba tijekom 2018. godine je 28 što je 16,7 % više

u odnosu na 2017. godinu kada su smrtno stradale 24 osobe. 169 ih
je teže ozlijeđeno ili 4,5 % manje u odnosu na prethodnu godinu, dok
je broj lakše ozlijeđenih 805, odnosno veći za 21,2 %.

PREKRŠAJI U CESTOVNOM PROMETU

 Tijekom 2018. godine ukupno je evidentirano 49.437 prekršaja. Broj
evidentiranih prekršaja je za 8,3 % manji u odnosu na 2017. godinu, kada ih
je evidentirano 53.895.
 Od ukupnog broja evidentiranih prekršaja u cestovnom prometu, zbog
počinjenog prekršaja izdano je 15.440 upozorenja.
 Najveći broj prekršaja je evidentiran zbog nepropisne brzine, odnosno
22.214, što je 13,2 % manje u odnosu na 2017. godinu. Najveći broj
prekršaja (11.009) nepropisne brzine se odnosi na brzine 10-20 km/h veće
od dopuštene u naselju te 6.038 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa.

 Broj prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola je 2.653, što je za
12,4 % prekršaja više u odnosu na 2017. godinu. Najveći broj prekršaja
upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola se odnosi na vozače motornih
vozila s koncentracijom od 0,5 -1 g/kg alkohola u krvi 937.

PREKRŠAJI IZ ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I
MIRA I OSTALI PREKRŠAJI

 Tijekom 2018. godine ukupno je evidentirano 1.069 prekršaja iz

Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, što je za 66 prekršaja
ili 5,8 % manje u odnosu na 2017. godinu.

 Najveći broj prekršaja odnosi se na svađu ili viku 479, zatim na tuču

217, držanje životinja bez nadzora 121, drsko ponašanje na javnom
mjestu 104, te na omalovažavanje policijskih službenika 93.

 Prekršaja iz ostalih Zakona ukupno je evidentirano 2.958, što je za

1.950 prekršaja ili 39,7 % manje u odnosu na 2017. godinu.

 Najviše ih je evidentirano iz Zakona o osobnoj iskaznici 764, zatim

686 iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te 340 iz Zakona o
prebivalištu.

STANJE SIGURNOSTI NA DRŽAVNOJ GRANICI

 Tijekom 2018. godine ukupan promet putnika na državno granici je bio

4.195.085 što je za 9,6 % više u odnosu na 2017. godinu.
 Preko državne granice ukupno je prešlo 1.813.878 vozila što je za 6,3 %

više u odnosu na 2017. godinu.
 Ukupno je evidentirano 99 stranaca koji su nezakonito prešli državnu

granicu, što je za 10 % manje u odnosu na 2017. godinu.

UPRAVNI POSLOVI
 Tijekom 2018. godine ukupno je izdano i zamijenjeno 26618 osobnih

iskaznica, izdano 13.788 uvjerenja o prebivalištu, izdano 3554 putne
isprave,
 Izdano je 10547 vozačkih dozvola,

 Podnijeto je 926 zahtjeva za nabavku oružja, a izdano je 713

odobrenja.

