
PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA HAK-a 
 

VOZAČ-ODGOVORNOST ZA ŠTETU, NAKNADA ŠTETE I 
OSIGURANJE 

 
Poštovane dame i gospodo, .... 
 
- Hrvatski autoklub ove godine obilježava značajan jubilej, 110-tu 

obljetnicu svoga postojanja i djelovanja. Tijekom cijele godine u 
Hrvatskom autoklubu i u udruženim autoklubovima organizirane 
su brojne aktivnosti u znaku promoviranja ove važne obljetnice, 
kao i poticanje povećanja mobilnosti i sigurnosti naših članova i 
ostalih sudionika u cestovnom prometu.  

 

- Ciljevi HAK-a posvećeni općem dobru, očituju se u 
svakodnevnom poticanju, promicanju i ostvarivanju zaštite 
interesa sudionika u cestovnom prometu, a osobito vozača, 
naših članova. Zato je briga za naše članove i vozače, jedna od 
najvažnijih zadaća Hrvatskog autokluba. U svrhu ostvarenja tih 
ciljeva, HAK obavlja brojne djelatnosti i poslove, a toj svrsi služi 
i izdavačka djelatnost. 

 
- Uz Reviju HAK-a, koja se čita u više od 170.000 primjeraka, 

HAK je kroz svoju dugogodišnju povijest izdavao i stručne 
knjige i priručnike vezane uz vozače. Bez priručnika za 
osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita iz Prometnih 
propisa i sigurnosnih pravila, teško bi bilo i zamisliti brigu o 
zaštiti vozača i sigurnosti cestovnog prometa.  

 
- Priručnik za vozače u izdanju Hrvatskog autokluba „VOZAČ – 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU, NAKNADA ŠTETE I 
OSIGURENJE“, autora prof. dr. sc. Marijana Ćurkovića, 
eminentnog stručnjaka za područje osiguranja, našeg 
dugogodišnjeg člana i člana tijela upravljanja HAK-om, 
nastavak je tih aktivnosti.  

 
- Taj priručnik nudi informacije i odgovore na moguća pitanja 

vozača u vezi odgovornosti za pretrpljenu ili izazvanu štetu te 



način kako doći do rješenja. Posebnu vrijednost ovoga 
priručnika čine insajderske obilježene i naglašene upute i 
upozorenja, koja upozoravaju na što sve vozači moraju obratiti 
pozornost prilikom osiguranja motornog vozila i naknade štete u 
odnosu na osiguratelje. 

 
- U tome priručniku naglasak se stavlja na odgovornost vozača, 

koja se očituje u odgovornom ponašanju prema sebi i prema 
drugim sudionicima u cestovnom prometu. Stoga,  je odgovorno 
ponašanje uvjet poboljšanja sigurnosti cestovnog prometa.  

 
- Priručnik je kao poklon, u znak pažnje i zahvalnosti na članstvu 

te u povodu obilježavanja 110-te obljetnice HAK-a, poslan na 
preko 9.500 adresa naših dugogodišnjih članova i na adrese 25 
autoklubova (6.500 kom.) kako bi se bez naknade dijelio 
članovima i svim zainteresiranim  vozačima. 
 

- Naš je krajnji cilj da zajedničkim djelovanjem svih subjekata u 
društvu ostvarimo 50 postotno smanjenje broja poginulih na 
našim cestama do 2020., a što je zacrtano Nacionalnim 
programom sigurnosti prometa na cestama Republike Hrvatske. 
Hrvatski autoklub u tome će biti predvodnik. 

 
- Zbog toga izdanje ovog HAK-ovog priručnika ima svoju 

značajnu ulogu u postizanju još boljih rezultata u pogledu 
edukacije i zaštite vozača, te članova HAK-a za sigurno 
sudjelovanje u cestovnom prometu. Smatram posebno važnim 
ovdje istaknuti kvalitetno uređeno i oblikovano izlaganje 
sadržaja i misaonog vođenja korisnika priručnika, što mu daje 
posebnu važnost za korištenje.  

 
- Na kraju, koristim ovu priliku da Vam se svima u ime Hrvatskog 

autokluba zahvalim na doprinosu u ostvarenju naših zajedničkih 
ciljeva, na dosadašnjoj suradnji i potpori na tim poslovima, a 
autoru, recenzentu i uredniku čestitam na izdanju ovog 
priručnika. 


