OBAVIJESTI PP ĐURĐEVAC
o kontaktima i pojačanom nadzoru brzine kretanja vozila
Policijska postaja Đurđevac
Đurđevac
Stjepana Radića 6
Tel.: 048/656 739
Faks: 048/656 779
Radno vrijeme referada u Policijskoj postaji Đurđevac
uredovno vrijeme svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, osim
utorkom od 09,00 do 17,00 sati
- prijemni ured – broj telefona 048/656 733
- upravni savjetnik 048/656 742
- referada prijavništva i osobnih iskaznica 048/656 767
- referada prometnih isprava 048/656 750
- referada za registraciju vozila - 048/656 768
- referada oružja - 048/656 748
- referada stranaca i državljanstva - 048/656 748
Inspektorat unutarnjih poslova
048/656 469 - voditelj Inspektorata unutarnjih poslova
048/656 598 - inspektor za zaštitu od požara i eksploziva
048/656 470 - inspektorica zaštitarskih i detektivskih poslova

Najava pojačanog nadzora brzine kretanja vozila

Tijekom sedam mjeseci ove godine, na području Policijske uprave koprivničkokriževačke, zabilježeno je 318 prometnih nesreća od čega su 84 prometne nesreće
zabilježene zbog upravljanja vozilima nepropisnom i neprilagođenom brzinom
kretanja vozila.
U ovim prometnim nesrećama stradala je 81 osoba pri čemu je jedna osoba
smrtno stradala, 19 osoba je teško ozlijeđeno, dok je 61 osoba lakše ozlijeđena. U
nesrećama uslijed brzine stradalo je 38 posto ukupnog broja ozlijeđenih osoba.
Policijski službenici su tijekom sedam mjeseci u nadzoru prometa sankcionirali 1 468
prekoračenja dopuštenih brzina kretanja vozila.

Svaka treća prometna nesreća dogodi se uslijed nepropisne ili neprilagođene
brzine kretanja, te u nesrećama strada velik broj osoba u cilju poboljšanja stanja
sigurnosti građana i sudionika u prometu na području Policijske uprave
koprivničko-križevačke od 17. do 23. kolovoza, provoditi će se pojačani nadzor
brzine kretanja vozila, koji nadzor će se provoditi i na području Policijske
postaje Đurđevac.

Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, dužan je:


ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi
pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ili ako mu je samome
potrebna liječnička pomoć, odnosno radi obavještavanja policije



poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati
na mjestu prometne nesreće i da se omogući normalan tok prometa te nastojati da
se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi, uz uvjet
da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa



o prometnoj nesreći obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju i vratiti
se na mjesto prometne nesreće i pričekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja
očevid.
Vozači, sudionici prometne nesreće, u kojoj je uzrokovana samo materijalna šteta na
vozilima, dužni su, ukoliko je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti
nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili na
drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima. Vozači ne smiju napustiti
mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće ili na drugi
način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.
U slučaju prometne nesreće samo s materijalnom štetom, kad na mjestu nesreće
nema vlasnika vozila ili vlasnika druge oštećene stvari, vozač je dužan vlasniku
vozila ili druge oštećene stvari ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao
prometnu nesreću.
Vozač koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj ima poginulih ili
ozlijeđenih osoba, a i druga osoba koja je neposredno sudjelovala u takvoj nesreći,
imaju pravo tražiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile prisutne kad se
nesreća dogodila.
Vozač koji se zatekne ili naiđe na mjesto prometne nesreće dužan je na zahtjev
ovlaštene osobe prevesti osobu ozlijeđenu u prometnoj nesreći do najbliže
zdravstvene ustanove. Vozač je dužan na ovaj način postupiti i prije dolaska
ovlaštene osobe, osim ako se nesreća dogodila na mjestu na kojem se može
očekivati brzi dolazak vozila hitne pomoći ili ako vozač zaključi da se nestručnim i
neodgovarajućim načinom prijevoza stanje ozlijeđene osobe može pogoršati. Ako je
vozilo zbog prometne nesreće onesposobljeno za daljnje kretanje na cesti, vozač ili
vlasnik, odnosno korisnik
vozila dužan je vozilo, teret, stvari ili drugi materijal rasut po cesti ukloniti s kolnika,
nakon što to naredi ili dopusti ovlaštena osoba koja obavlja očevid. Ako vozač ili
vlasnik, odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti sukladno navedenom,
ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nesreće ili na mjestu gdje se nalazi
neispravno vozilo naredit će pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku nadležnom za
održavanje cesta da na sigurno mjesto ukloni vozilo, teret, stvari ili drugi rasuti
materijal s kolnika.

Policijski službenik dužan je izaći na mjesto prometne nesreće i događaja u prometu
o kojima je obaviješten. Policijski službenik dužan je uvijek obaviti očevid prometne
nesreće u kojoj ima poginulih i ozlijeđenih osoba kao i kada se sumnja na počinjenje
kaznenog djela, a sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku.
Policijski službenik dužan je uvijek obaviti očevid prometne nesreće s materijalnom
štetom o kojoj je obaviješten: kada se jedan od sudionika udaljio s mjesta nesreće,
ako u nesreći sudjeluje vozač koji nije stekao pravo na samostalno upravljanje
vozilom određene kategorije, kao i kandidat za vozača kada upravlja vozilom za
vrijeme osposobljavanja, vozač kojem je vozačka dozvola istekla ili oduzeta ili mu je
izrečena mjera prestanka važenja vozačke dozvole ili mjera opreza privremenog
oduzimanja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom ili zaštitna mjera
zabrane upravljanja motornim vozilom, vozač za kojega se osnovano sumnja da u
organizmu ima droga ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na
sposobnosti upravljanja vozilima ili da u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili
ako pokazuje znakove alkoholiziranosti ili utjecaja droga ili lijekova, a odbija se
podvrgnuti ispitivanju ili je u takvom psihofizičkom stanju da nije sposoban sigurno
upravljati vozilom i vozač koji nema pomagala koja tijekom vožnje mora koristiti, kada
se sumnja da je uzrok prometne nesreće tehnička neispravnost vozila kao i na izričiti
zahtjev sudionika prometne nesreće.
Policijski službenik dužan je obaviti i očevid prometne nesreće ako u nesreći
sudjeluje vozilo tijela državne uprave, jedinica lokalne ili područne (regionalne)
samouprave, diplomatskih ili konzularnih predstavništava, međunarodnih misija i
sličnih međunarodnih organizacija, neregistrirano vozilo, vozilo kojem je isteklo
važenje preventivnog tehničkog pregleda, vozilo koje prevozi opasne ili eksplozivne
tvari ili vangabaritni teret, vozilo kojem je istekla valjanost prometne dozvole ili vozilo
koje na cesti zbog tehničke neispravnosti ugrožava ili ometa druge sudionike u
prometu i u svim drugim slučajevima kada se za počinjeni prekršaj može izreći
zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi.
U slučajevima kada nisu ispunjeni gore navedeni uvjeti policijski službenik neće
obaviti očevid prometne nesreće već će uputiti sudionike da razmijene osobne
podatke i podatke o vozilima te da popune i potpišu Europsko izvješće o nesreći. O
poduzetom policijski službenik sastavlja službenu bilješku koja sadržava podatke o
sudionicima nesreće, zapisnike o alkotestiranju, podatke o vozilima, kratak opis
događaja, vremenu i mjestu nastanka prometne nesreće, opis nastalih oštećenja,
fotografira mjesto događaja i vozila te na temelju utvrđenog prema prekršiteljima
primjenjuje odgovarajuće ovlasti na temelju Prekršajnog zakona.
Policija neće obaviti očevid prometne nesreće ukoliko vozači, sudionici prometne
nesreće, u kojoj je uzrokovana samo materijalna šteta na vozilima, odmah uklone
vozila s kolnika i omoguće nesmetano odvijanje prometa, popune i potpišu Europsko
izvješće o nesreći ili na drugi način razmijene osobne podatke i podatke o vozilima te
napuste mjesto prometne nesreće.

Postoji li tolerancija brzine zbog pogreške uređaja za mjerenje brzine i koje su
kazne za prebrzu vožnju?

Sigurnosna razlika, prema Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila
brzine vozila u cestovnom prometu („Narodne novine“ brojevi 38/01, 43/01 i 19/02),
definirana je kao vrijednost brzine izražene u km/h ili postotak koja se mora odbiti od
izmjerene vrijednosti brzine kako bi se učinio ispravak zbog pogreške mjerila brzine,
odnosno, mjerne metode. Sigurnosna razlika kod mjerenja brzine vozila za brzine do
100 km/h iznosi 10 km/h, a za brzine veće od 100 km/h iznosi 10 posto izmjerene
brzine.
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisane su sljedeće kazne za
prekoračenje brzine kretanja:
U naselju:


za prekoračenje veće od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom ograničene
brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kazna
zatvora u trajanju do 60 dana, izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja
motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca i po pravomoćnosti prekršajnopravne
sankcije u evidenciju vozača upisat će se tri negativna prekršajna boda



za prekoračenje veće od 30 do 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom
ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna i po
pravomoćnosti prekršajnopravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se dva
negativna prekršajna boda



za prekoračenje veće od 20 do 30 km/h od dopuštene ili prometnim znakom
ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna i po
pravomoćnosti prekršajnopravne sankcije u evidenciju vozača upisat će se jedan
negativni prekršajni bod



za prekoračenje veće od 10 do 20 km/h od dopuštene ili prometnim znakom
ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna



za prekoračenje do 10 km/h na sat više od dopuštene ili prometnim znakom
ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 kuna.
Izvan naselja:



za prekoračenje brzine veće od 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom
ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00
kuna, izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do
24 mjeseca i po pravomoćnosti prekršajnopravne sankcije u evidenciju vozača upisat
će se tri negativna prekršajna boda




za prekoračenje brzine veće od 30 do 50 km/h od dopuštene ili prometnim znakom
ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna
za prekoračenje brzine veće od 10 do 30 km/h od dopuštene ili prometnim znakom
ograničene brzine propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna.
: Jesu li radari neodgovarajuća mjerila brzine pri temperaturama nižim
od 0 stupnjeva Celzijevih?







Mjerenje brzine pri temperaturama nižim od 0 stupnjeva Celzijevih ne utječe na
točnost i rezultate mjerenja, već na mogućnost oštećenja pojedinih sklopova uređaja.
Svi tipovi radara koje koristi policija apsolutno točno mjere brzinu u uvjetima od -10
do +50 stupnjeva Celzijevih. Prilikom obavljanja nadzora uređajem bez foto-video
zapisa prekršitelj (vozač) se obvezno zaustavlja i na uređaju mu se pokazuje
izmjerena brzina kretanja. Kad vozač ne plati kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, o
izmjerenoj brzini kretanja sastavlja se zapisnik, a izmjerena se brzina, u nazočnosti
vozača, na uređaju poništava (nakon što se utvrde svi elementi potrebni za
procesuiranje prometnog prekršaja prekoračenja brzine).
Također, sukladno članku 7. Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerenje brzine
vozila u cestovnom prometu radni uvjeti (temperatura okoline) propisani su od 0 do
+50 stupnjeva Celzijevih.
Primjerice, za neka od mjerila za nadzor brzine, prema tvorničkim uputama, radni
uvjeti su sljedeći:
za mjerilo Speedphot - od -10 do +60 stupnjeva Celzijevih
za mjerilo Multanova Star - Laser - od -30 do +60 stupnjeva Celzijevih
za mjerilo LTI 20.20 - od -30 do +60 stupnjeva Celzijevih
za mjerilo Multanova 6F - od -10 do +50 stupnjeva Celzijevih
za mjerilo Travimo - od -10 do +40 stupnjeva Celzijevih.

Pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju
Spomenka Stankić-Kovačev

