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Tijekom 2022. godine na području Policijske postaje Donja Stubica evidentirano je 
počinjenje 172 kaznenih djela, 32 prekršaja protiv javnog reda i mira te 163 prometnih nesreća.

KRIMINALITET

Tijekom 2022. godine na području Policijske postaje Donja Stubica evidentirano je 
počinjenje ukupno 172 kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti.

Na području grada Donja Stubica tijekom 2022. godine evidentirano je počinjenje 
ukupno 38 kaznenih djela.

Najviše je evidentirano kaznenih djela teške krađe (5),  kaznenih djela krađe (5) i 
kaznenih  djela prijetnje (9), dok su ostala kaznena djela zastupljena u manjem broju.

Protiv počinitelja kaznenih djela podnesene su kaznene prijave Općinskom državnom 
odvjetništvu u Zlataru.

JAVNI RED I MIR

Tijekom 2022. godine na području Policijske postaje Donja Stubica evidentirana su 32  
prekršaja protiv javnog reda i mira.

Na području grada Donja Stubica tijekom 2022. godine evidentirano je 7 prekršaja 
protiv javnog reda i mira. Najčešće su evidentirani prekršaji iz čl. 13. Zakona o prekršajima 
protiv javnog reda i mira – tuča, svađa i vika (3  prekršaja) i prekršaji iz čl. 6. Zakona o 
prekršajima protiv javnog reda i mira -naročito drsko ponašanje (3 prekršaja).

Protiv počinitelja prekršaja podneseni su Optužni prijedlozi Općinskom  sudu u Zlataru.

PROMET

Na prometnicama koje teritorijalno pokriva Policijska postaja Donja Stubica tijekom 2022. 
godine dogodilo se 163 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe smrtno stradale, 13 osoba zadobilo 
je teške tjelesne ozljede, dok su 43 osobe zadobile lake tjelesne ozljede. 

Na području grada Donja Stubica tijekom 2022. godine evidentirane su 34 prometne 
nesreće u kojima je 11 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, dok su 4 osobe zadobile teške 
tjelesne ozljede. Smrtno su stradale 2 osobe. 

OSTALA SIGURNOSNA PROBLEMATIKA

Tijekom 2022. godine na području grada Donja Stubica nije bilo ostale sigurnosne 
problematike od značaja. 



Temeljem iskazanih podataka možemo zaključiti da je opće stanje sigurnosti na 
području grada Donja Stubica tijekom 2022. bilo povoljno. U narednom razdoblju poduzeti 
ćemo operativno-taktičke mjere i radnje u cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti.

S poštovanjem,

NAČELNIK POSTAJE

                                                                                                             Ivica Krivak
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