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O P Ć I N A   Č A V L E  
 
 
 
PREDMET:  Izvješće o sigurnosnom stanju na području Općine Čavle 

tijekom 2021. godine, 
dostavlja se.- 

            
 
Shodno vašem upitu mailom dostavljamo vam na daljnje korištenje 

Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Čavle za 2021. godinu. 
 

Tijekom 2021. godine na području vaše Općine evidentirano je  ukupno 
53 kaznena djela, što je isti broj kaznenih djela kao i u 2020. godini.   
 

Od navedena 53 kaznena djela u 39 slučaja počinitelji su otkriveni i 
procesuirani, te su protiv istih podnijete kaznene prijave nadležnom 
Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. 
 

Prema strukturi kaznenih djela od ukupnog broja evidentiranih, najveći 
broj kaznenih djela otpada na kaznena djela imovinskog karaktera, odnosno 
25 kaznenih djela, od  čega je evidentirano 12 kaznenih djela Teške krađe,  12 
kaznenih djela Krađe i 1 kazneno djelo Prijevare, od kojih kaznenih djela je do 
danas kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika ove policijske 
postaje razriješeno 11 kaznenih djela. 

               
Nadalje od ostalih kaznenih djela koja su evidentirana na području vaše 

Općine tijekom 2021. godine po strukturi navodimo: 
- 5 kaznenih djela Prijetnja 
- 4 kaznena djela Nasilje u obitelji 
- 4 kaznena djela Tjelesna ozljeda 
- 3 kaznena djela Povreda djetetovih prava 
- 3 kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama 
- 3 kaznena djela Prisila prema službenoj osobi 
- 2 kaznena djela Oštećenje tuđe stvari 
- 1 kazneno djelo Silovanje 
- 1 kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda 
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- 1 kazneno djelo Neisplata plaće 
- 1 kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici 

Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog 
sporazuma  
 
Sva navedena kaznena djela su u potpunosti razotkrivena, te su 

počinitelji prijavljeni za počinjenje istih nadležnom Općinskom državnom 
odvjetništvu u Rijeci. 
 

Po ostalim kaznenim djelima koja su do danas ostala nerazriješena 
policijski službenici II. policijske postaje Rijeka i dalje intenzivno rade na 
otkrivanju počinitelja, te njihovom daljnjem procesuiranju. 

 
Nadalje tijekom 2021. godine na području vaše Općine evidentirano je 

ukupno 30 prekršaja iz Zakona protiv javnog reda i mira (45 prekršaja u 2020. 
godini), koji po strukturi čine sljedeće: 

- 2 prekršaja iz članka 6. (drsko ponašanje), 
- 1 prekršaj iz članka 11 (skitnja) 
- 4 prekršaja iz članaka 13. (tuča, svađa, vika), 
- 1 prekršaj iz članka.14 (vrijeđanje ili omalovažavanje moralnih osjećaja 

građana), 
- 1 prekršaja iz članka 17. (omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih 

službenika), 
- 19 prekršaja iz članka 20. (odavanje pijanstvu na javnom mjestu) i 
- 2 prekršaja iz članka 30. (držanje životinja bez nadzora). 

 
Analizirajući stanje javnog reda i mira u protekloj godini možemo 

istaknuti da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu niti je 
zabilježen veći broj prekršaja s elementima nasilja. Najveći broj prekršaja 
odnosi se na pijančevanja na javnom mjestu, većinom ispred trgovina, u svezi 
čega će policijski službenici i nadalje pojačano postupati.  

 
Isto tako tijekom 2021. godine policijski službenici II. Policijske postaje 

Rijeka na području vaše Općine postupali su i evidentirali u 69 (52 u 
2020.godini) slučajeva počinjenja prekršaja iz ostalih Zakona. Tako je 
zabilježeno: 

- 13 prekršaja iz domene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 
-   9 prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga,  
-   2 prekršaja iz Zakona o prebivalištu,  
-   3 prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici,  
- 15 prekršaja iz Zakona o strancima,  
- 1  prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružju građana,  
- 1 prekršaj iz Zakona o obaveznom osiguranju u prometu 
- 1 prekršaj iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 
- 9 prekršaja iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
- 1 prekršaj iz Carinskog zakona 
- 3 prekršaja iz Odluke o komunalnom redu,  
- 11 prekršaja iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 
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Nadalje policijski službenici II policijske postaje Rijeka postupajući po 
prometnoj problematici tijekom protekle 2021. godine na području Općine 
Čavle prema učesnicima u prometu poduzimali su preventivno represivnim 
mjera iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to u 79 slučaja (43 
slučajeva u 2020. godini). Od značajnijih protupravnih ponašanja bilježimo 12 
prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, te 2 prekršaja upravljanja vozilom 
prije stjecanja prava na upravljanje. 

 
Tijekom 2021. godine na području vaše Općine evidentirano je ukupno 

27 javnih okupljanja građana kulturnog, zabavnog i športskog karaktera na 
otvorenom prostoru, ali i u zatvorenim prostorima, te u Sportskoj dvorani, a na 
kojim okupljanjima nije zabilježena nikakva problematika oko narušavanja 
javnog reda i mira kao niti druga protupravna ponašanja.  

 
Također na području vaše Općine policijski službenici u 4 navrata pružili 

su pomoć drugim državnim tijelima u njihovim postupanjima. 
 
Isto tako evidentirano je  postupanje u 6 slučajeva požara, te 31 ostalih 

intervencija u kojima nisu zabilježena protupravna ponašanja već se u većini 
slučajeva radi o neriješenim imovinsko pravnim odnosima. 

 
Na području vaše Općine tijekom protekle 2021. godine poslove 

„Policije u zajednici“ odnosno kontakt policajca obavlja policijski službenik 
Žarko Kulašević, koji je tijekom godine u svom radu kontaktirao sa nadležnim 
službama u vašoj Općini, posebice sa prometno -komunalnim redarom ali i sa 
mještanima, a u cilju zajedničkog rješavanja problema i poboljšanja kvalitete 
života i sigurnosti građana i imovine. Prema povratnim informacijama koje 
imamo sa terena smatramo da su svi čimbenici na području vaše Općine 
zadovoljni njegovim radom iako uvijek postoji prostor za poboljšanje.  

 
Primjetan je iznad prosječan angažman i trud vašeg komunalnog 

ujedno i prometnog redara u rješavanju lokalne problematike te kao takovo 
pozitivno postupanje može poslužiti kao ogledni primjer ostalim lokalnim 
samoupravama. Za svaku pohvalu je planski i proaktivni pristup općine u cilju 
zaštite javne i privatne imovine prije svega kroz postavljanje video nadzora na 
strateškim pozicijama, što u konačnici ima preventivni učinak.  

  
Sagledavajući sveopću problematiku kao i uvjete i okolnosti, te 

komparirajući stanje sa ostalim lokalnim samoupravama, sa našeg gledišta 
možemo ocijeniti da je sigurnosno stanje na području Općine Čavle tijekom 
2021. godine bilo na iznad prosječnoj razini. 

  
S poštovanjem,                                           

 
 
                      N  A Č E L N I K  
           Marinko Puškarić                               



Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine 
PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine 
Čavle na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine donosi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O D L U K U 

 
 
 

o prihvaćanju Izvješća PU Rijeka o stanju sigurnosti  

na području Općine Čavle za 2021. godinu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsjednik: 
 Norbert Mavrinac, v.r. 
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