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Dnevna informacija 

Za 18./19. svibnja 2023. godine (od 7 do 7 sati) 

Kriminalitet 

U protekla 24 sata na području Policijske uprave zabilježeno je pet kaznenih 
djela.  Izdvajamo: 

  
Krađa 

U srijedu 17. svibnja, u poslijepodnevnim satima u Koprivnici na Trgu Slobode 
nepoznati počinitelj je otuđio električni romobil, oštetivši vlasnicu za nekoliko stotina 
eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. 

Prometne nesreće 

U protekla 24 sata zabilježena je prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i 
dvije s materijalnom štetom. Okolnosti uslijed kojih je došlo do prometnih nesreća 
bile su: nepropisno skretanje (2) i nepropisno uključivanje u promet (1). Izdvajamo: 

 
Prometna nesreća s ozlijeđenom osobom 
 
Jučer, 18. svibnja oko 16.40 sati u Koprivnici u Ulici Đure Basaričeka 18-

godišnji vozač upravljao je biciklom u smjeru Križevačke ulice. Dolaskom do raskrižja 
zbog nepropisnog uključivanja na biciklističku stazu udario je u bicikl kojim je 
upravljao 40-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 2,07 promila. Tom prilikom 40-
godišnji vozač je zadobio ozljede, kvalifikacija ozljeda će biti poznata po zaprimanju 
liječničke dokumentacije,  a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. 

 
 
Javni red i mir 
 
U protekla 24 sata na području Policijske uprave nisu zabilježeni prekršaji 

narušavanja javnog reda i mira.   

    

 
RREEPPUUBBLLIIKKAA  HHRRVVAATTSSKKAA  

MMIINNIISSTTAARRSSTTVVOO  UUNNUUTTAARRNNJJIIHH  PPOOSSLLOOVVAA    
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Koprivnica, 19. svibnja 2023.  
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Ostali događaji 

Prekršaj u cestovnom prometu 

Jučer, 18. svibnja na Prekršajni odjel Općinskog suda u Koprivnici – Stalna 
službe Đurđevac doveden je 57-godišnji vozač koji je u srijedu, 17. svibnja u 22 sata 
u Đurđevcu u Ulici Antuna Radića upravljao osobnim automobilom pod utjecajem 
alkohola od 1,72 promila i za vrijeme izrečene zabrane upravljanja motornim vozilima 
B kategorije. Vozač je kažnjen kaznom zatvora od 15 dana uvjetno na devet mjeseci 
i zabranom upravljanja motornim vozilima B kategorije tri mjeseca. 

Dragovoljna predaja oružja i streljiva 

Jučer, 18. svibnja osoba sa šireg đurđevačkog područja dragovoljno je predala 
pištolj s pripadajućim spremnikom, zračnu pušku, kuburu ručne izrade i 253 komada 
raznog streljiva. Oružje i streljivo je preuzeo policijski službenik. 

Požar na građevinskom objektu 

Jučer, 18. svibnja oko 16.30 sati, u Novigradu Podravskom u Gajevoj ulici došlo 
je do požara u obiteljskoj kući uslijed prijenosa topline električne grijalice na zapaljive 
materijale u blizini. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a od posljedica požara 
uginulo je šest štenaca koji su se nalazili u kući. Požar su ugasili vatrogasci JVP-a 
Koprivnica i DVD-a Novigrad Podravski. Vlasnica materijalnu štetu procjenjuje na  
oko 4000 eura. Policijski službenici će dostaviti izvješće nadležnom državnom 
odvjetništvu. 

Obavijesti 

Dobro je podsjetiti 

Oprezno u prometu 

Sve vozače motornih vozila pozivamo na poštivanje ograničenja brzine kretanja 
vozila izražene prometnim znakovima i pravilima. Ujedno, sve vozače podsjećamo 
da moraju brzinu kretanja svog vozila prilagoditi stanju i osobinama prometnice, 
postavljenim prometnim znakovima, gustoći prometa, vremenskim uvjetima i uvjetima 
vidljivosti odnosno da sukladno uvjetima na kolniku smanje brzinu kretanja svog 
vozila. 

 
Vozači održavajte sigurnosni razmak između svog vozila i vozila koje se kreće 

ispred vas kako biste imali dovoljno vremena i prostora za reagiranje u slučaju da 
vozač vozila ispred vas usporava kretanje svog vozila, zaustavlja se, mijenja smjer 
kretanja ili vrši neku drugu radnju vozilom na cesti. 

 
Zbog slabije vidljivosti apeliramo na vozače motornih vozila da koriste dnevna ili 

kratka svjetla. 
 
 Policijska službenica  

za odnose s javnošću  
Ivana Šeničnjak 


