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PREDMET: Nadzor javno – prometnih površina i informacija o stanju sigurnosti na javnim 

površinama u Gradu Čakovcu 
 

Provođenje Zakona o javnom redu i miru isključivo je u nadležnosti ovlaštenih osoba 
Ministarstva unutarnjih poslova, a u lokalnoj samoupravi sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu službi komunalnog redarstva je dana ovlast nadzora javnih površina. S 
obzirom da komunalni redari u propisanim ovlastima nemaju mogućnost utvrđivanja 
identiteta osoba zatečenih na javnim površinama, Grad Čakovec radi efikasnosti i 
funkcionalnosti tijekom vikenda koristi usluge privatne zaštitarske tvrtke Alzas alarms d.o.o., 
čiji su zaštitari sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, ovlašteni utvrđivati identitet osoba u zoni 
nadzora (npr. Park P.Zrinski). 
         Na području grada Čakovca  svakodnevno je raspoređen veći broj policijskih službenika  
u odori, ali i u civilnoj odjeći. Također je ustrojena služba kontakt policajca, koji osim klasičnih 
policijskih poslova rješavaju i brojne druge probleme građana u suradnji sa komunalnim i 
prometnim  redarima, zaštitarima, inspekcijskim i drugim službama. Svakodnevne zadaće 
policijskih službenika između ostalih je i obilazak Perivoja Zrinskih obzirom na učestalost 
negativnih pojava koje narušavaju osjećaj sigurnosti kod građana prilikom boravka u istome. 
Policijski službenici tijekom 24 sata Perivoj obilaze najmanje u pet navrata, a to je rezultiralo 
uspješnom razrješavanju većini prekršaja i kaznenih djela, odnosno pronalazak i prijavljivanje 
počinitelja.  
        U Perivoju Zrinskih se uglavnom okuplja mlađa populacija i to najviše u popodnevnim 
satima tijekom radnog dana  kao i u noćnim satima uglavnom tijekom vikenda, kojom 
prilikom, isti u većoj ili manjoj mjeri konzumiraju razna alkoholna pića. Svako učestalo 
ponavljanje prekršaja tijekom šest mjeseci se prekršajno prijavljuje, a u slučaju da isto čini 
maloljetna osoba izvješćuje se CZSS Čakovec.  

Zaštitarska tvrtka Alzas alarms d.o.o., iz Čakovca angažirana je temeljem Zaključka 
Gradskog Poglavarstva, o potrebi provođenja nadzora na javnim površinama kao dopuna 
policijskim ophodnjama, a kombinirano sa komunalnim redarima, u svrhu smanjenja šteta na 
urbanoj opremi kao i nadzora tijekom vikenda. Tvrtka poslove nadzora javnih površina 
obavlja temeljem četverogodišnjeg ugovora, a odabrana je javnim natječajem, kao 
najpovoljniji ponuđač po satu rada zaštitara.  
 Godišnji iznos namijenjen u ove svrhe iznosi cca.60.000,00 kuna, a u isti su uračunati 
i sati zaštite raznih manifestacija koje organizira Grad Čakovec i Turistička zajednica 
(Porcijunkolovo, dani maturanata, ljeto u Gradu Zrinskih i sl.). 
 Policija je temeljem vlastitih aktivnosti,  aktivnosti zaštitara i komunalnih redara dosad 
u nekoliko navrata više osoba prijavila kazneno za oštećivanje imovine. Komunalni redari 
također su izrekli više kazni iz domene komunalnog reda, osobito Odluke o zelenim 
površinama, tako da se broj šteta na urbanoj opremi znatno smanjio. 
 Sukladno odredbama Zakona o javnom redu i miru, policija po utvrđivanju osoba koje 
ispijaju alkohol na javnim površinama (a odredba je Zakona da se može prijaviti prekršajno 
osoba koja je najmanje 3 puta zatečena u ispijanju alkohola), iste prijavljuje Prekršajnom 
sudu. 



 Komunalno redarstvo Grada Čakovca temeljem evidencije zaštitara ili temeljem 
osobnog zapažanja, svaki tjedan na kućne adrese roditelja zatečenih mladih osoba u 
ispijanju alkohola šalje letak „alkohol nije cool“ i pismo edukativnog sadržaja. 
 Broj evidentiranih osoba zatečenih u konzumiranju alkohola u vremenskom razdoblju 
od 01.siječnja do 30. travnja 2011., u Perivoju Zrinskih  iznosi 179, dok je u istom razdoblju  
prošle godine evidentirana 141 osoba, slijedom čega slijedi podnošenje prijave sukladno 
zakonskim propisima.  

Što se tiče prijavljenih kaznenih djela „Teške tjelesne ozljede“ u vremenskom 
razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja 2011., evidentirano je  jedno  kazneno djelo , kao i 
protekle godine u istom vremenskom razdoblju.  

Za  kazneno djelo „Tjelesna ozljeda“  u vremenskom razdoblju  od 01.siječnja  do 30. 
travnja ove godine evidentirana su  tri kaznena djela , dok  u  istom razdoblju prošle 2010. 
godine nema evidentiranih kaznena djela. 

Što se tiče prekršaja ZOPP JRM-a u vremenskom razdoblju od 01.siječnja do 
30.travnja 2011., podnesene su tri prijave, dok je u istom vremenskom razdoblju prošle 
godine  podneseno pet prekršajnih prijava. 

Povećan broj osoba koje se zadržavaju u Perivoju odnosi se naročito na učenike 
završnih razreda odnosno maturante tijekom mjeseca svibnja kao i završetak/početak 
školske godine. Najviše je zadržavanja u Perivoju nakon završetka nastave, a posebice 
tijekom posljednjih dana škole (petkom, uoči praznika i sl.) kojom prilikom je prisutna veća 
pozornost policije, komunalnih redara i zaštitara kako bi se preventivno djelovalo u pogledu 
uništenja imovine, a isto tako i narušavanja JRM-a, među vršnjačkog nasilja, nanošenja 
tjelesnih ozljeda i drugog uznemiravanja, zastrašivanja i sl. (dobacivanja građanima koji u 
miru žele prošetati parkom, iskakivanja na staze pred iste, vožnje biciklom između šetača i 
sl.).  

Broj obilazaka Perivoja za vremensko razdoblje od 01.sječnja do 30. travnja ove 
godine iznosi 337, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 232. Isto tako, povećao se  
broj kontroliranih osoba u Perivoju od 01.sječnja do 30. travnja ove godine čiji broj iznosi 148,  
dok je za isto razdoblje prošle godine iznosio 110 osoba.   

Upravni odjel za komunalno redarstvo i policijska uprava Međimurska provode u 
okviru Vijeća za prevenciju i niz drugih projekata prevencije, a između ostalih najznačajniji 
su: 

1. „ALKOHOL NIJE COOL“ 
2. „SUBOTA BEZ ALKOHOLA” 
3. „ZAŠTITA JAVNIH POVRŠINA“ 
4. „POLICIJA U ZAJEDNICI I MLADI – POMOĆ NA INTERNETU“ 
5. „ZAŠTITIMO SVOJ BICIKL“ 
6. „VIDEONADZOR U GRADU“  I  „MOBILNI VIDEONADZOR“ 

 
Projekat „Alkohol nije cool“, osmišljen u suradnji komunalnog redarstva Grada 

Čakovca i policijske uprave Međimurske, prepoznat je kao oblik prevencije i na državnom 
nivou, a u okviru istog se trenutno provode istraživanja u osnovnim i srednjim školama na 
području Grada Čakovca, od strane Centra za prevencijska istraživanja i Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta iz Zagreba, pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije UNDP 
i MUP-a. Isti će po završetku istraživanja i evaluacije biti predložen kao nacionalni projekt 
prevencije protiv alkohola u RH.   

U okviru istraživanja na prijedlog MUP-a i UNDP-a, Grad Čakovec izabran je kao 
ogledni primjerak lokalne samouprave koja najviše ulaže u razne oblike preventivnih 
projekata . 
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