
INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU POLICIJSKE UPRAVE 
BRODSKO-POSAVSKE U OSAM MJESECI 2019. GODINE 

 
STANJE KRIMINALITETA 
 
 U osam mjeseci 2019. godine evidentirano je 1006 kaznenih djela što je za 
254 kaznena djela ili 33,8% više u odnosu na osam mjeseci 2018. godine. 
 
 Od ukupnog broja kaznenih djela 277 je bilo po poznatom počinitelju, a 729 
kaznenih djela po nepoznatom počinitelju. Počinitelji su naknadno otkriveni u 324 
kaznena djela ili 44,4%, a u 405 kaznenih djela počinitelji su ostali nepoznati. 
 Ukupna razriješenost kaznenih djela iznosi 59,7%, dok je u osam mjeseci 
2018. godine iznosila 56%. 
 Ukupna razriješenost kaznenih djela, s kaznenim djelima iz ranijih razdoblja 
čiji su počinitelji naknadno otkriveni u osam mjeseci (14 kaznenih djela), iznosi 
61,1%, a u osam mjeseci 2018. godine je iznosila 58,5%. 
 
 U strukturi kriminaliteta ukupno je: 847 kaznenih djela općeg kriminaliteta od 
kojih su 93 počinjena na štetu mladeži i obitelji, 42 kaznena djela gospodarskog 
kriminaliteta, 38 kaznenih djela zlouporabe droga, 36 kaznenih djela organiziranog 
kriminaliteta, 31 kazneno djelo sigurnosti prometa i 12 kaznenih djela kibernetičkog 
kriminaliteta. 
 
Opći kriminalitet 
 
 U osam mjeseci 2019. godine je zabilježeno 847 kaznenih djela koja pripadaju 
grupaciji općeg kriminaliteta. Od navedenog broja kaznenih djela 93 su počinjena na 
štetu mladeži i obitelji. 
 Od ukupnog broja kaznenih djela 200 je bilo po poznatom počinitelju, a 647 
kaznenih djela po nepoznatom počinitelju. Naknadno je otkriveno 250 kaznenih djela 
ili 38,6%, a 397 kaznenih djela je ostalo nerazriješeno. 
 Ukupna razriješenost kaznenih djela iznosi 53,1%, a u osam mjeseci 2018. 
godine je iznosila 46,1%. Ukupna razriješenost kaznenih djela, s djelima iz ranijih 
razdoblja, iznosi 54,6%, a u osam mjeseci 2018. godine je iznosila 49,1%. 
 
 U strukturi kaznenih djela općeg kriminaliteta ukupno je: 566 kaznenih djela 
protiv imovine, 85 kaznenih djela protiv osobne slobode, 28 kaznenih djela 
krivotvorenja, 25 kaznenih djela protiv života i tijela, 18 kaznenih djela protiv 
pravosuđa, 12 kaznenih djela protiv opće sigurnosti, 8 kaznenih djela protiv okoliša, 5 
kaznenih djela protiv javnog reda, 4 kaznena djela protiv spolne slobode i 2 kaznena 
djela protiv privatnosti.   
 
 Najbrojnija kaznena djela općeg kriminaliteta su kaznena djela protiv imovine 
koja čine 66,8% ukupnog broja kaznenih djela. U kaznenim djelima protiv imovine 
najviše je teških krađa i krađa. U osam mjeseci je zabilježeno 247 teških krađa ili 96 
više u odnosu na osam mjeseci 2018. godine, a razriješenost je 36,8%. Zabilježeno 
je 213 krađa ili 19 više nego u 2018. godini, a razriješenost krađa je 27,7%. 
 Na štetu mladeži i obitelji su počinjena 93 kaznena djela ili 24 kaznena djela 
više u odnosu na osam mjeseci 2018. godine. Najbrojnija kaznena djela su povreda 
dužnosti uzdržavanja, prijetnja i povreda djetetovih prava.  



 
Gospodarski kriminalitet 
 
 U osam mjeseci su evidentirana 42 kaznena djela gospodarskog kriminaliteta i 
to kaznena djela pranja novca (14), krivotvorenja službene ili poslovne isprave (6), 
utaje poreza ili carine (6), zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju (4), 
povrede obveze vođenja knjiga (3), prijevare u gospodarskom poslovanju (3), 
pronevjere (2), davanja mita (2), neisplate plaće (1) i zlouporaba osobne isprave (1).    
 
Kibernetički kriminalitet 
 
 Iz ove je grupacije kriminaliteta zabilježeno 9 kaznenih djela računalne 
prijevare,  2 kaznena djela ometanja rada računalnog sustava i 1 kazneno djelo 
iskorištavanja djece za pornografiju. U osam mjeseci 2018. godine je zabilježeno 9 
kaznenih djela računalne prijevare.  
 
Organizirani kriminalitet 
 
 Iz oblasti organiziranog kriminaliteta je zabilježeno 36 kaznenih djela ili 14 
manje u odnosu na osam mjeseci 2018. Od broja kaznenih djela ukupno je 20 
kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH, 7 iznuda, 6 
kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih 
tvari i 3 kaznena djela krivotvorenja novca.  
 
Zlouporaba droga 
 
 U osam mjeseci 2019. godine je zabilježeno 38 kaznenih djela zlouporabe 
droga što je 11 kaznenih djela više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od 
broja kaznenih djela 36 ih pripada kaznenom djelu neovlaštene proizvodnje i prometa 
drogama, 1 kaznenom djelu omogućavanja trošenja droga i 1 kaznenom djelu 
neovlaštenog prometa tvari zabranjenih u sportu.  
 Zapljenama je izuzeto ukupno: 2957 komada lijekova sa liste opojnih droga, 
1238,89 g marihuane, 502,3 g amfetamina, 98 stabljika biljke cannabis, 24,2 g smole 
cannabis, 16 cannabis sjemenki, 8,5 g metamfetamina, 3,8 g halucinogenih gljiva, 
3,2 g kokaina, 3 komada MDMA i derivata XTC, 2,5 g heroina i 1 g MDMA i derivata 
XTC. 


