
Broj: 105-55/2020-2/2020-1 
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

u postupku donošenja 
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita 

 
Nositelj izrade izvješća: Hrvatski autoklub 

Zagreb, 29. listopada 2020. 
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o 
organiziranju i provođenju vozačkih ispita 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Hrvatski autoklub 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Predmetni Pravilnik, odnosno opći akt Hrvatskog autokluba kao 
ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. važećeg Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama, mijenja se zbog zakonske obveze 
usklađivanja s provedbenim propisom (podzakonski akt) koji je donio 
ministar nadležan za unutarnje poslove. Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih 
ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom 
ispitivaču („Narodne novine“, broj 102/2020.), objavljen je 16. rujna 
2020., a stupio je na snagu 24. rujna 2020. Hrvatski autoklub kao 
ovlaštena stručna organizacija dužan je uskladiti i organizirati 
provođenje vozačkih ispita u skladu s provedbenim propisom i donijeti 
opći akt. Izmjenama i dopunama općeg akta, Hrvatski autoklub želi 
pobliže propisati i uskladiti način rada i postupanja prilikom provedbe 
vozačkih ispita. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

https://www.hak.hr/postani-vozac/propisi-i-upute/savjetovanje-s-
javnoscu  

7. listopada 2020. do 21. listopada 2020.  

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

1. Miroslav Zemljak; 
2. Udruge autoškole Dalmacije, predsjednik Joško Komadina; 
3. Autoškola Topolovec, voditelj Matej Topolovec; 
4. Udruženje autoškola HGK, direktor Sektora za graditeljstvo i 

promet Dario Soldo i predsjednik udruženja Denis Ožegović 
5. Udruženje prijevoznika Zagreb, sekcija autoškole, 

predsjednik udruženja Zdravko Bubnić 
6. Udruženje prijevoznika Zagreb, sekcija autoškole, 

predsjednik udruženja Zdravko Bubnić 
7. Denis Peloza 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja 
i prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

 

Prilog 1. - tablica statusa zaprimljenih prijedloga i mišljenja 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  Nije bilo drugih oblika savjetovanja s javnošću 

Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova provedenog savjetovanja s javnošću 
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