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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

u postupku donošenja 
Pravilnika o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim                          

vozilom u inozemstvu 

 
Nositelj izrade izvješća: Hrvatski autoklub 

Zagreb, 30. listopada 2020. 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama 

za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu 

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 

Hrvatska je bila stranka samo Bečke konvencije iz 1968. 

prema kojoj međunarodne vozačke dozvole izdane u Republici 
Hrvatskoj ne vrijede u državama koje su isključivo stranke 
Ženevske konvencije. Postoje brojne države koje nisu stranke 

Bečke konvencije, a stranke su Ženevske konvencije. Ističemo 
Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Japan, Australiju i 

Argentinsku Republiku. Zbog navedenog je aktualizirano 
pitanje i problem nepriznavanja nacionalnih i međunarodnih 
vozačkih dozvola izdanih u Republici Hrvatskoj. Iako 

kronološki starija, Konvencija o cestovnom prometu iz 1949. 
(Ženevska konvencija) u Republici Hrvatskoj je stupila na 
snagu 8. ožujka 2020. Trenutno je na snazi Pravilnik o 

izdavanju međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za 
upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu NN 126/2008. koji u 

sebi ne sadrži odredbe Ženevske konvencije o izdavanju 
međunarodnih vozačkih dozvola. S tim u vezi, nacrtom novog 
Pravilnika o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama 

za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu nastoji se 
eliminirati trenutna pravna praznina i olakšati hrvatskim 

državljanima boravak u odnosnim državama. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

https://www.hak.hr/ino/mvd/savjetovanje-s-zainteresiranom-

javnoscu  

7. listopada 2020. do 21. listopada 2020.  

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 

savjetovanja s javnošću  

Tijekom provedenog savjetovanja Hrvatski autoklub nije 

zaprimio niti jedan prijedlog ili mišljenja zainteresirane 

javnosti 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 

razloga za neprihvaćanje  
------------------------------------------------------------------- 

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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