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Vozači, od 01. studenog 2020. godine
obvezna su dnevna svjetla
Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama iz srpnja ove godine na motornim vozilima za
vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do
31. ožujka.
Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, čl. 102, za nepoštivanje ovog propisa predviđena
je kazna u iznosu od 300,00 kn.
Važno je naglasiti razliku između dnevnih i kratkih svjetala. Dnevna svjetla služe za označavanje
vozila i predviđena su za vožnju po danu te niste u prekršaju kad koristite samo njih. Kod većine
vozila ona se automatski uključuju, no stražnja pri tome ne gore. Noću, kroz tunel ili u slučaju
smanjene vidljivost za osvjetljavanje ceste potrebno je koristiti kratka svjetla. Neki vozači i u tim
uvjetima voze s upaljenim dnevnim svjetlima jer zaborave ili misle da su dnevna svjetla isto što i
kratka, a to nije dozvoljeno.
Ukoliko putujete van Hrvatske, provjerite na vrijeme kakvi su propisi korištenja dnevnih svjetala u
Europi.

Besplatna kontrola svjetala za članove
Jedna od pogodnosti koje se nude članovima Autokluba Rijeka i HAK-a je mogućnost
besplatnih kontrolnih pregleda - rada motora i svjetala - u našem servisu na Preluku ili u
servisima drugih autoklubova. Redovno održavanje vozila preduvjet je sigurnosti u prometu!

Zima se bliži

Od 15.11.2020. godine obvezna je zimska oprema!
Odlukom o obveznoj zimskoj opremi određeno je da je u Hrvatskoj zimska oprema obvezna na
zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Zimska
oprema je obvezna na pojedinim cestama i neovisno o navedenom razdoblju, ukoliko su nastupili
zimski uvjeti – snijeg i poledica na kolniku.
Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona,
sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim
kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom pro la od 4 mm i s lancima za
snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom (na kojoj je kretanje te vrste vozila
zabranjeno) bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit
će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je
kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Ukoliko vozač nastavi s
vožnjom, prijeti mu novčana kazna od 1.000,00 kuna . pročitajte više
Testovi guma
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