OBJAVLJIVO
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Ured načelnika
Broj: 511-06-01-179/209-2019
Koprivnica, 18. rujna 2019.

Dnevna informacija
Za 17./18. rujna 2019. godine (od 7 do 7 sati)
Kriminalitet
U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježena su dva kaznena
djela.
Teška tjelesna ozljeda
Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni 52 –
godišnjak sa šireg koprivničkog područja dana 24. srpnja, između 14 i 14.30 sati, u
Plavšincu na dvorištu obiteljske kuće šakom u predjelu glave udario 20 – godišnjaka
sa šireg koprivničkog područja, nanijevši mu teške tjelesne ozljede. Protiv
osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i omogućavanje trošenja droga
Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni 28 –
godišnjak s koprivničkog područja od travnja ove godine posadio i uzgajao dvije
stabljike indijske konoplje te davao na uživanje drogu marihuanu drugim osobama.
Od osumnjičenika su oduzete dvije stabljike indijske konoplje visine 88 i 95 cm te
1,26 grama droge marihuane. Protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava
nadležnom državnom odvjetništvu.
Prometne nesreće
U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježena je prometna
nesreća u kojoj su dvije osobe lakše ozlijeđene.
Prometna nesreća s ozlijeđenim osobama
Jučer, 17. rujna, oko 23.35 sati u Peterancu u Ulici Matije Gupca 44 – godišnja
vozačica upravljala je osobnim automobilom Opel koprivničke registarske oznake te
uslijed umora zaspala i vozilom sletjela van kolnika te udarila u betonsko most kuće.
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U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđena vozačica i 21 – godišnja putnica. Protiv
vozačice bit će pokrenut prekršajni postupak.
Javni red i mir
U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježen je prekršaj
narušavanja javnog reda i mira svađom i vikom u Koprivničkim Bregima.
Ostali događaji
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
Obveza prijavljivanja zračnog oružja – rok za prijavu 1.11.2019.g.
Dana 1.11.2018. godine na snagu je stupio Zakon o nabavi i posjedovanju
oružja građana (NN 94/18), koji je zamijenio dotadašnji Zakon o oružju.
Stoga skrećemo pozornost na odredbe prema kojima sve zračno oružje (dakle i
zračno oružje call. 4,5 mm, izlazne brzine zrna do 200 m/s) postaje oružje „C“
kategorije za koje je propisana zakonska obveza prijavljivanja nadležnoj policijskoj
postaji u roku od 8 dana od dana nabave.
Naime, kod kupnje zračne puške ili pištolja, bilo kod ovlaštenog trgovca ili od fizičke
osobe, građani su dužni spomenuto oružje prijaviti u nadležnoj policijskoj postaji u
roku od 8 dana.
Isto tako, ukoliko građani već posjeduju takvo oružje, a kupili su ga prije stupanja na
snagu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja, krajnji rok za prijavu takvog oružja je
1.11. 2019. godine.
Sve oružje i streljivo kategorije „C“, dakle i zračne puške i pištolji, moraju se čuvati u
stambenom ili drugom prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta ili boravišta
vlasnika ili korisnika oružja i streljiva, zaključani u ormaru od čvrstog materijala, sefu
ili sličnom spremištu koje neovlaštene osobe ne mogu otvoriti alatom uobičajene
uporabe.
Za nepridržavanje gore opisanih zakonskih obveza propisane su novčane kazne za
fizičke osobe od 1000 do 40.000 kuna.
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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 za
odnose s javnošću
Dijana Žagar
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