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PREDMET:  Informacija o stanju sigurnosti 
          na području Grada Labina u 
          2014. godini.- 

 
 
  Sigurnosno stanje na području Grada Labina u 2014. godini 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 u Gradu Labinu u 2014. godini u odnosu na prošlogodišnje 
usporedno razdoblje obilježeno je: 
 

 povećanjem broja kaznenih djela za 41,33% 

 smanjenjem broja prometnih nesreća za 8,69% 

 smanjenjem broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 28,23% 

 smanjenjem broja prekršaja iz ostalih zakona za 25,80% 

 povećanjem broja požara za 7,69%. 
                                             

 KRIMINALITET 
  
  Na području Grada Labina u 2014. godini evidentirano je ukupno 106 
kaznenih djela što je za 31 kazneno djelo ili 41,33% više nego u prethodnoj godini kada 
je evidentirano 75 kaznenih djela.  
 
  Od ukupnog broja evidentiranih kaznenih djela razriješeno je 88 kaznenih 
djela ili  83,01%, dok je u istom razdoblju prethodne godine razriješeno 47 kaznenih 
djela ili 62,66%. 
Naknadnim otkrivanjem počinitelja razriješeno je 34 kaznenih djela ili 69,38% kaznenih 
djela evidentiranih po nepoznatom počinitelju, dok je prethodne godine naknadno 
razriješeno 25 kaznenih djela ili 49,01%.  
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Struktura kriminaliteta na području Grada Labina: 

 

 2014. godine 2013. godine RAZLIKA 

OPĆI KRIM. 57 60 -3 

ORG. KRIM. 0 0  

DROGA 7 7  

GOSP. KRIM. 13 3 +10 

TER. I EKST. NAS. 0 0  

MLT. KRIM. 26 3 +23 

PROMET 3 2 +1 
 

U domeni općeg kriminaliteta zabilježeno je 57 kaznenih djela ili 53,77% od 
ukupnog kriminaliteta evidentiranog na području Grada Labina, dok je u istom razdoblju 
prethodne godine evidentirano 60 kaznenih djela ili 80% ukupnog kriminaliteta.  

 
Najbrojnija su kaznena djela teških krađa i krađa pa je tako zabilježeno:   
 

 19 kaznenih djela teških krađa u odnosu na prethodnu godinu kada je 
evidentirano 20 takvih kaznenih djela. Od zabilježenih kaznenih djela 
teških krađa razriješeno je 9 kaznenih djela iz izvještajnog razdoblja. 

 12 kaznenih djela krađe, u odnosu na prethodnu godinu kada je 
evidentirano 17 takvih kaznenih djela. Razriješeno je 7 kaznenih djela 
krađe iz izvještajnog razdoblja.  

 
 U domeni gospodarskog kriminaliteta zabilježeno je 13 kaznenih djela ili 
12,26% od ukupno zabilježenog kriminaliteta na području grada Labina, dok su u prošloj 
godini evidentirana 3 kaznena djela ove vrste kriminaliteta. Prema vrsti kaznenih djela 
zabilježeno je po 1 kazneno djelo računalne prijevare, 4 kaznena djela nedozvoljene 
trgovine, 2 kaznena djela pronevjere, 2 kaznena djela krivotvorenje službene ili 
poslovne isprave i 4 kaznena djela prijevare u gospodarskom poslovanju. 
  
 Iz domene zlouporabe opojnih droga u izvještajnom razdoblju zabilježeno je 7 
kaznenih djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama ili 6,60% od ukupnog broja 
evidentiranih kaznenih djela na području Grada Labina. U istom razdoblju prethodne 
godine zabilježeno je također 7 kaznenih djela takve vrste kriminaliteta.  
 

Iz oblasti maloljetničkog kriminaliteta, odnosno kazneno-pravne zaštite 
djece i maloljetnika u 2014. godini evidentirano je 26 kaznenih djela ili 24,52% od 
ukupnog broja evidentiranih kaznenih djela na području Grada Labina, dok su u prošloj 
godini evidentirana 3 kaznena djela maloljetničkog kriminaliteta.  Po vrsti u izvještajnom 
razdoblju zabilježena su 4 kaznena djela povrede dužnosti uzdržavanja, 5 kaznenih 
djela prijetnje (maloljetnika), 12 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 5 kaznenih 
djela tjelesne ozljede (maloljetnika). 
 
 JAVNI RED I MIR  
 
 Tijekom 2014. godine evidentiran je 61 prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv 
javnog reda i mira za što je prijavljeno 85 osoba, što je za 24 prekršaja ili 28,23% manje u 
odnosu na prethodnu godinu kada su evidentirana 85 prekršaja za što je prijavljeno 115 
osoba. 
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 Prema vrsti prekršaja najučestaliji prekršaji su tučnjava (23), svađa, vika (14), 
pijančevanje na javnom mjestu (13),  te slijede drsko ponašanje (2), držanje životinja bez 
nadzora (4), davanje alkoholnog pića osobama pod utjecajem alkohola (1), 
omalovažavanje i vrijeđanje ovlaštenih službenih osoba (3) i  vrijeđanje ili omalovažavanje 
moralnih osjećaja građana (1). 
 
 OSTALI PREKRŠAJI 
 
 Iz ostalih Zakona evidentirana su 92 prekršaja za izvršenje kojih je prijavljeno 112 
osoba, što je za 32 prekršaja ili 25,80% manje u odnosu na prethodnu godinu, kada je 
zabilježeno 124 prekršaja, za čije je počinjenje prijavljeno  139 osoba. 
 
 U izvještajnom razdoblju zabilježeni  su sljedeći prekršaji: 

 Broj prekršaja 

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 24 

Zakon o strancima 22 

Zakon o osobnoj iskaznici 8 

Zakon o obveznom osiguranju u prometu 2 

Zakon o otpadu 3 

Zakon o radnom vremenu i obveznim odmorima 3 

Zakon o prebivalištu 9 

Zakon o energiji 2 

Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga 11 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 1 

Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima 1 

Zakon o oružju 1 

Zakon o lovstvu 1 

Zakon o eksplozivnim tvarima 3 

Zakon o privatnoj zaštiti 1 

 
 PROMET 
 
 Tijekom 2014. godine na području Grada Labina evidentirane su 84 prometne 
nesreće, što je za 8 prometnih nesreća ili 8,69% manje u odnosu na prethodnu godinu 
kada su evidentirane 92 prometne nesreće.  
 
 Od ukupnog broja prometnih nesreća 1 prometna nesreća je s poginulom 
osobom, 36 prometnih nesreća je s ozlijeđenim osobama, a 47 prometnih nesreća je s 
materijalnom štetom. Ukupno je ozlijeđeno 56 osoba, od kojih je 1 osoba poginula, 52 
osobe zadobile lakše tjelesne ozljede, a 3 osobe teže tjelesne ozljede.  
U 2013. godini zabilježene su 62 prometne nesreće s materijalnom štetom i 30 prometnih 
nesreća sa ozlijeđenim osobama, u kojima je ozlijeđeno 46 osoba, 40 osoba lakše i 6 
osobe teže. 
 
 Najčešće vrste prometnih nesreća jesu slijetanje (16 prometnih nesreća), udar u 
parkirano vozilo (15 prometnih nesreća), čeoni sudar (16 prometnih nesreća), bočni sudar 
(15 prometnih nesreća). 
Greške koje su dovele do prometnih nesreća: 
- brzina   25 
- neuvjeravanje 13 
- ostale greške 19. 
Alkohol kao posebno stanje sudionika zabilježen je kod 6 prometnih nesreća. 
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 POŽARI 
 

U Gradu Labinu tijekom 2014. godine zabilježeno je 14 požara, što je povećanje 
od 7,69% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je zabilježeno 13 požara.  

Od zabilježenih požara u izvještajnom razdoblju 6 ih je evidentirano na 
otvorenom prostoru, 6 na građevinskim objektima i 2 na prometnim sredstvima.  

 
Na temelju iznijetih pokazatelja procjenjujemo da je stanje sigurnosti na području 

grada Labina tijekom 2014.godine dobro. 
 

 
 
 
 
  NAČELNICA 
 
   Đeni Bučić       
  
 
 
 
 
 
 


