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Predmet: Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja   
     autoškola, predavača, instruktora vožnje, ovlaštenih ispitivača i ovlaštenih nadzornika              
                 - Novine bitne za rad autoškola i stručnih djelatnika  
                
 
U Narodnim novinama 148/2008 od 19. prosinca 2008. godine objavljen je Pravilnik o stručnom 
usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača, instruktora vožnje, 
ovlaštenih ispitivača i ovlaštenih nadzornika (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik donosi neke novine vrlo 
bitne za provedbu stručnog usavršavanja i provjeru stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, 
predavača i instruktora vožnje, te će se stoga u nastavku teksta pojedinačno nabrojati i naglasiti. Pravilnik 
je stupio na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno od 27. prosinca 2008. 
godine.  
 
1. U članku 3. Pravilnika propisano je da stručne aktive u autoškoli organizira i provodi stručni voditelj 

autoškole prema potrebi, a najmanje jednom dvomjesečno, o čemu autoškola vodi evidenciju. Dakle, za 
evidentiranje ovoga oblika stručnog usavršavanja uvažavat će se godišnje šest evidentiranih termina 
održanih stručnih aktiva autoškole, koje evidentira i potpisuje stručni voditelj autoškole u knjižicu stručne 
osposobljenosti.  

 
U Pravilniku je dakle pojašnjeno da se bodovi sakupljeni na različitim oblicima stručnog usavršavanja 
upisuju u knjižicu stručne osposobljenosti na kraju ciklusa stručnog usavršavanja. Ciklus stručnog 
usavršavanja je razdoblje od četiri godine računajući od dana položene posljednje provjere stručne 
osposobljenosti.  

 
2. Sukladno članku 4. Pravilnika osoba koja je sudjelovala ili je održala predavanje na znanstveno-

stručnom seminaru u zemlji ili inozemstvu, dužna je pribaviti odgovarajući pisani dokaz o tome. 
Znanstveno-stručno savjetovanje ili znanstveno-stručni seminar podrazumijeva skup koji organizira 
znanstvena organizacija. Organizator znanstvenih događanja može biti samo znanstvena organizacija 
koja se nalazi na popisu u Upisniku znanstvenih organizacija. Koje znanstvene organizacije ispunjavaju 
uvjete za upis u Upisnik propisano je člankom 3. Pravilnika o vrednovanju znanstvenih organizacija 
(«Narodne novine», broj:104/08).  
 
Ovlaštena stručna organizacija će nazočnost i održano predavanje na znanstveno-stručnom skupu, a u 
organizaciji znanstvene organizacije priznati kao oblik stručnog usavršavanja pod uvjetom da 
Povjerenstvo Hrvatskog autokluba za provjeru stručne osposobljenosti utvrdi da je program skupa 
sadržajno sukladan ili sličan programu stručnog usavršavanja kojeg organizira i provodi Hrvatski 
autoklub. 
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3. U članku 6. Pravilnika tablično su prikazani propisani oblici stručnog usavršavanja, broj bodova za 
pojedini oblik stručnog usavršavanja te realizacija. Novina je što je sada propisana realizacija, odnosno 
broj sudjelovanja na pojedinom obliku stručnog usavršavanja u jednoj godini, a koja je prije bila 
propisana općim aktom ovlaštene stručne organizacije i temeljem toga pojašnjena Naputkom o 
stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika autoškola (broj:4457/2007.).  
 
Temeljem propisanih oblika stručnog usavršavanja, stručni djelatnici autoškola imaju mogućnost 
dragovoljnog izbora odgovarajućeg oblika stručnog usavršavanja koji trebaju realizirati i pribaviti pisane 
dokaze o sudjelovanju. Osoba koja sakupi najmanje 110 bodova u ciklusu usavršavanja, ne podliježe 
provjeri stručne osposobljenosti prema oblicima propisanim u članku 10. Pravilnika. Međutim, mora 
Povjerenstvu iz članka 8. Pravilnika dostaviti pisane dokaze i knjižicu stručne osposobljenosti radi 
evidentiranja ocjene provjere stručne osposobljenosti, najkasnije 30 dana prije proteka roka za provjeru 
stručne osposobljenosti. 

 
4. Sukladno članku 9. Pravilnika vrijeme i mjesto održavanja stručnih savjetovanja, seminara i provjere 

stručne osposobljenosti određuje ovlaštena stručna organizacija godišnjim planom stručnog 
usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti, koji se objavljuje na web-stranicama ovlaštene stručne 
organizacije. Dakle, o terminima održavanja pojedinih oblika stručnog usavršavanja možete se 
informirati na web stranici Hrvatskog autokluba (www.hak.hr). 
 

5. U članku 10. Pravilnika propisano je da osobe koje nisu sakupile propisani broj bodova (najmanje 110) 
u razdoblju od četiri godine od dana posljednje provjere stručne osposobljenosti mogu pristupiti provjeri 
stručne osposobljenosti tako da preostale bodove sakupe pristupajući nekima od slijedećih oblika 
provjere po svom izboru i to: 

- Uspješno održan ogledni nastavni sat iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna 
pravila ili nastavnog predmeta Upravljanje vozilom – 50 bodova ili 

- Položen test znanja – 110 bodova. 
Prema tome položen test znanja vrijedi 110 bodova, što je dovoljno bodova za propisani ciklus stručnog 
usavršavanja i ujedno se priznaje kao položena provjera stručne osposobljenosti. 
 
Uspješno održan ogledni nastavni sat iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ili iz 
nastavnog predmeta Upravljanje vozilom vrijedi 50 bodova, što znači da osoba koja se stručno 
usavršava mora na ostalim oblicima stručnog usavršavanja sakupiti još najmanje 60 bodova. Teme i 
termini za izlaganje na stručnim savjetovanjima i seminarima koje organizira ovlaštena stručna 
organizacija dogovaraju se s povjerenstvom. 
 

6. Temeljem članka 11. Pravilnika osobe koje nisu sakupile propisani broj bodova na provjeri stručne 
osposobljenosti moraju se osobno prijaviti povjerenstvu najkasnije šest mjeseci prije proteka propisanog 
roka od dana posljednje provjere stručne osposobljenosti

 

. Osobe koje ponavljaju ispit provjere stručne 
osposobljenosti mogu prijaviti i polagati ponovni ispit najranije 15 dana od provedenog ispita. Prijava se 
podnosi na posebnom obrascu, koji se može naći na web stranici Hrvatskog autokluba. 

7. U članku 15. Pravilnika propisano je da osobe koje ne polože iz prvog pokušaja provjeru stručne 
osposobljenosti samostalno snose troškove provjere sukladno visini naknade koju utvrdi ovlaštena 
stručna organizacija svojim općim aktom. Hrvatski  autoklub će svojim općim aktom utvrditi visinu 
naknade za pojedini oblik provjere stručne osposobljenosti. 

 
8. Program stručnog usavršavanja i provjere stručne osposobljenosti koji se kao prilog nalazi uz Pravilnik o 

stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti dopunjen je novim sadržajima pojedinih 
područja, sukladno novim zahtjevima u obnašanju poslova poučavanja kandidata za vozače, tehničko-
tehnološkom unaprjeđenju djelatnosti i poboljšanja sigurnosti prometa na cestama. 

http://www.hak.hr/�
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- Poznavanje i primjenu prometnih propisa i sigurnosnih pravila koji su bitni za poučavanje kandidata, 
Tehniku vožnje, odnosno način upravljanja vozilom, kao osnovni preduvjet za Metodiku nastave iz 
Upravljanja vozilom, 

Važni savjeti i obavijest: 
 
U predstojećem razdoblju, a počevši od prvih planiranih termina, stručno usavršavanje i provjera stručne 
osposobljenosti će se usmjeriti na sadržaje vezane za poslove instruktora vožnje i predavača u autoškoli, s 
ciljem poboljšanja njihove stručnosti i kvalitete poučavanja kandidata za vozače, a osobito na: 

- Višu razinu umijeća, kompetencija i odgovornosti, 
- Tehnike i metode poučavanja s većim fokusom na kandidata za vozača i njegove sposobnosti učenja, 
- Sadržaje provedbe vozačkog ispita (sigurna vožnja, samostalna vožnja, vožnja autocestom i brzom 

cestom, vožnja cestom izvan naselja, eko-vožnja i dr.). 
 
Osobe koje će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti putem oglednog nastavnog sata iz pojedinog 
predmeta temu definiraju s povjerenstvom, a tema će se odnositi na konkretne probleme iz prakse. Za 
pristupanje provjeri potrebno je: 

- prirediti pisanu pripravu oglednog nastavnog sata za definiranu temu sukladno metodičko-
didaktičkim normama i standardima, 

- prirediti prezentaciju oglednog nastavnog sata za definiranu temu u PowerPointu, snimljenu na 
odgovarajući medij (stick, CD, DVD, …), 

- obaviti konzultacije s povjerenstvom za provjeru stručne osposobljenosti 
- održati ogledni nastavni sat s raspravom, s time što za predmet Upravljanje vozilom, nakon 

prezentacije je potrebno dodatno u vozilu pokazati praktični dio realizacije nastavnog sata u 
skraćenom obliku. 

 
Test znanja za provjeru stručne osposobljenosti sadržavat će kao i do sada 32 pitanja iz programom 
predviđenih sadržaja pojedinih područja, od kojih je za položen ispit potrebno točno riješiti 75%, odnosno 
24 pitanja. Novi test znanja većinu pitanja-sadržaja će obuhvaćati iz područja: 

- Poznavanja prometnih propisa i prometnih pravila, kao minimalnog temeljnog znanja koje mora 
imati osoba koja obavlja poslove osposobljavanja kandidata za vozače i 

- Metodike poučavanja, odnosno Metodike nastave Upravljanja vozilom za B kategoriju kao 
temeljnu, s posebnostima za ostale kategorije. 

 
Savjetujemo da se s individualnim pripremama, kako oblikom stručnog usavršavanja započne odmah 
nakon upoznavanja sadržaja ovih uputa. 
 
Sa sadržajem ovih uputa sve autoškole su obvezne pravodobno upoznati sve svoje stručne voditelje, 
predavače i instruktore vožnje. 
 

S poštovanjem.  
                       Glavni tajnik 
  
                             Tomislav Družak, dipl. oec. 
 

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Odjel za sigurnost cestovnog prometa, Zagreb, Ilica 335 
O tome obavijest:  

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijske uprave, sve 
3. Ministarstvo obrane, Središte za logistiku, Požega 
4. Hrvatski autoklub, Sektor za vozače 
5. Arhiva, ovdje 
 


