OBJAVLJIVO
R E P U B L IK A H R V A T S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Ured načelnika
Broj: 511-06-01-179/207-2019
Koprivnica, 16. rujna 2019.

Dnevna informacija
za 13. do 16. kolovoza 2019. godine (od 7 do 7 sati)
Kriminalitet
Na području policijske uprave zabilježena su dva kaznena djela.
Krađa
U subotu, 14. rujna, između 14.30 i 14.45 sati u Malom Ravenu nepoznati
muškarac je iz kuće otuđio novac, oštetivši vlasnika za nekoliko tisuća kuna. Policija
traga za nepoznatim počiniteljem i otuđenim novcem.
Prijevara
Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni 33 –
godišnjak s karlovačkog područja u srpnju ove godine s oštećenom 39 –
godišnjakinjom dogovorio prodaju dva mobitela, za koje je od oštećene uzeo 1.400
kuna, a ugovorene mobitele nije dostavio niti oštećenoj vratio novac. Protiv
osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Prometne nesreće
Na području policijske uprave zabilježeno je osam prometnih nesreća s
materijalnom štetom kao jedinom posljedicom.
Prometne nesreće s materijalnom štetom
U petak, 13. rujna, oko 9.25 sati, u Koprivnici u Ulici Frana Galovića na
parkiralištu 66 – godišnji vozač osobnog automobila Peugeot koprivničke registarske
oznake, uslijed nepropisne vožnje unazad udario je u propisno parkirani osobni
automobil. Nakon što je prouzročio prometnu nesreću vozač je napustio mjesto
događaja te je naknadno pronađen i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.
U petak, 13. rujna, oko 11 sati, u Đurđevcu u Ulici Vladimira Nazora 58 –
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godišnji vozač osobnog automobila VW Passat koprivničke registarske oznake
uslijed nepropisne vožnje unazad udario je u neregistrirani osobni automobil Chrysler
koprivničke registarske oznake kojim je upravljala 48 – godišnja vozačica. Protiv
oboje vozača biti će pokrenut prekršajni postupak u domeni njihove prekršajne
odgovornosti.
U petak, 13. rujna, oko 13.15 sati, u Koprivnici na Trgu Mladosti 75 - godišnji
vozač osobnog automobila Opel Astra njemačke registarske oznake uslijed
neprilagođene brzine prednjim dijelom vozila udario je u bicikl, kojim je preko
obilježenog pješačkog prijelaza nepropisno upravljala 15 – godišnja vozačica. U
prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Vozaču osobnog automobila naplaćena
je novčana kazna, a protiv vozačice bicikla će biti pokrenut prekršajni postupak te
slijedi obavijest nadležnom Centru za socijalnu skrb.
U subotu, 14. rujna, oko 8.40 sati u Subotici Podravskoj 71 – godišnji vozač
osobnog automobila Ford varaždinske registarske oznake udario je psa koji je
pretrčavao kolnik, a koji je na mjestu događaja uginuo. Vlasnici psa naplaćena je
novčana kazna.
U subotu, 14. rujna, oko 8.50 sati u Križevcima u Ulici Nikole Tesle 73 –
godišnja vozačica osobnog automobila Hyundai križevačke registarske oznake
prilikom izlaska s parkirališta oduzela je prednost prolaska osobnom automobilu.
Protiv vozačice biti će pokrenut prekršajni postupak.
U subotu, 14. rujna, oko 13 sati u Koprivnici u Crnogorskoj Ulici 22 – godišnji
vozač upravljao je pod utjecajem alkohola od 1,50 promila traktorom probne
registarske oznake te uslijed nepropisnog kretanja prešao sletio van kolnika te
udario u metalni nosač poštanskog sandučića i metalna vrata. Vozač je napustio
mjesto događaja te je naknadno pristupio u policijsku postaju gdje je uhićen.
U nedjelju, 15. rujna, vozač je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u
Koprivnici, Stalna služba Đurđevac te je kažnjen novčanom kaznom od 9300 kuna i
zabranom upravljanja motornim vozilima F kategorije devet mjeseci.
U subotu, 14. rujna, oko 13.10 sati u Koprivnici 46 – godišnja vozačica
upravljala je osobnim automobilom VW Golf koprivničke registarske oznake krećući
se Bjelovarskom cestom u smjeru Radničke ceste. Uslijed ne držanja potrebnog
razmaka od vozila ispred sebe prednjim dijelom vozila udarila je u stražnji dio
osobnog automobila Citroen Xsara koprivničke registarske oznake, kojim je ispred
nje u istom smjeru upravljala 48 – godišnja vozačica, a koja je udarila u stražnji dio
osobnog automobila Citroen C2 koprivničke registarske oznake, kojim je ispred njih u
istom smjeru upravljala 37 – godišnja vozačica. Vozačica osobnog automobila VW
Golf nakon što je udarila u automobil koji se kretao ispred nje prešla je na središnji
dio kolnika te udarila u osobni automobil Opel Corsa koprivničke registarske oznake,
kojim je iz suprotnog smjera upravljao 30 – godišnji vozač te u osobni automobil VW
Passat koprivničke registarske oznake kojim je iz suprotnog smjera upravljao 58 –
godišnji vozač. Protiv vozačice VW Golfa će biti pokrenut prekršajni postupak.
U nedjelju, 15. rujna, oko 18 sati u Gornjem Cubincu 44 – godišnja vozačica
upravljala je pod utjecajem alkohola od 2,00 promila osobnim automobilom Opel
križevačke registarske oznake te uslijed nepropisnog kretanja sletjela van kolnika u
odvodni kanal. Vozačica je zadržana u posebnoj prostoriji policije do otriježnjenja te
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će protiv nje biti pokrenut prekršajni postupak.
Javni red i mir
Na području Policijske uprave zabilježen je prekršaj narušavanja javnog reda i
mira – svađom i vikom u Rasinji.
Ostali događaji
Dragovoljna predaja puške i streljiva
U subotu je osoba s križevačkog područja dragovoljno predala neispravnu vojnu
pušku i 123 komada streljiva. Pušku i streljivo preuzeo je policijski službenik
protueksplozijske zaštite.
Neovlašteno posjedovanje droge
U petak, 13. rujna, u 16.30 sati na Međunarodnom cestovnom graničnom
prijelazu Gola na ulaznoj graničnoj kontroli pristupila je 18 – godišnja državljanka
Njemačke koja je nedozvoljeno posjedovala 0,62 grama droge marihuane. Droga je
oduzeta i izdan je obavezni prekršajni nalog
U nedjelju, 15. rujna, oko 18.50 sati u Križevcima u Ulici bana Josipa Jelačića
zatečen je 17 – godišnjak koji je nedozvoljeno posjedovao 1,76 grama droge
marihuane. Droga je oduzeta i protiv osumnjičenika je podnesen optužni prijedlog
nadležnom prekršajnom sudu.
Prekršaji u cestovnom prometu
U subotu, 14. rujna, na Prekršajni odjel Općinskog suda Koprivnica - Stalna
služba Đurđevac doveden je 21 – godišnji vozač koji je u 00.18 sati u Koprivnici
upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 2,03 promila. Vozač je
kažnjen novčanom kaznom od 11.000 kuna, 10 dana zatvora uvjetno na godinu dana
te zabranom upravljanja motornim vozilima B kategorije šest mjeseci.
U nedjelju, 15. rujna, na Prekršajni odjel Općinskog suda Koprivnica - Stalna
služba Đurđevac doveden je 27 – godišnji vozač koji je u subotu, 14. rujna u 15.39
sati u Budančevici upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,12
promila te brzinom od 162 kilometara na sat, na cesti gdje je ograničenje prometnim
znakom ograničeno na 70 kilometara na sat. Vozač je kažnjen novčanom kaznom od
15.000 kuna i zabranom upravljanja motornim vozilima B kategorije tri mjeseca.
U nedjelju, 15. rujna, na Prekršajni odjel Općinskog suda Koprivnica - Stalna
služba Đurđevac doveden je 36 – godišnji vozač koji je u 00.20 sati u Đurđevcu
upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,61 promila. Vozač je
kažnjen novčanom kaznom od 12.000 kuna i zabranom upravljanja motornim
vozilima B kategorije šest mjeseci.
U nedjelju, 15. rujna, na Prekršajni odjel Općinskog suda Koprivnica - Stalna
služba Đurđevac doveden je 21 – godišnji vozač koji je u 03.35 sati u Koprivnici
upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,35 promila prije
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položenog vozačkog ispita. Vozač je kažnjen novčanom kaznom od 5000 kuna i
zabranom upravljanja motornim vozilima B kategorije 12 mjeseci nakon stjecanja
prava na upravljanje.
Obavijesti
Najava pojačanog nadzora korištenja mobitela, drugih uređaja i sigurnosnog
pojasa
Kako nepravilno korištenje mobitela i sličnih uređaja, te nekorištenje
sigurnosnog pojasa i nepravilan prijevoz djece u vozilima pridonose stradavanju
osoba u prometnim nesrećama, u cilju smanjenja broja stradalih osoba u prometnim
nesrećama, te daljnjeg poboljšanja stanja sigurnosti, na području Policijske uprave
koprivničko-križevačke od 16. do 22. rujna 2019. godine provoditi će se pojačani
nadzor korištenja mobitela, drugih uređaja i sigurnosnog pojasa.

Dobro je podsjetiti
Akcija „Poštujte naše znakove“
Započinje nova školska godina. Na prometnicama će biti veliki broj djece od
kojih će mnoga po prvi puta samostalno sudjeluju u prometu na cestama. Djeca će
na taj način postati aktivni sudionici u prometu, izloženi svim opasnostima koje
cestovni promet nosi sa sobom.
U sklopu akcije „Poštujte naše znakove“ policijski službenici na prometnicama u
zonama škola vršiti će pojačan nadzor prometa, a posebno nadzor obveza vozača
spram pješaka koji prelaze cestu na obilježenom pješačkom prijelazu, brzine kretanja
vozila u zonama škola, prijevoz djece te zaustavljanje i parkiranje vozila u zonama
škola. Također, policijski službenici, pripadnici prometnih jedinica mladeži i školskih
prometnih jedinica kod ugroženijih škola vršiti će tjelesnu regulaciju prometa.
Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i pravila i uz poseban oprez
prometuju u zonama škola.

Policijska službenica
Ivana Šeničnjak
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