
Prijenos vlasništva motornog vozila – kako isto izgleda od 2020.? 

Tehnički pregled, registracija, novi vlasnik – nekada je to bio pothvat za koji je trebalo uzimati dan 

godišnjeg odmora da se sve riješi a i tada je bilo upitno hoćete li sve uspjeti riješiti u istome danu. 

Srećom, to je sada stvar prošlosti. U ovome članku ukratko ćemo obraditi prijenos vlasništva 

motornog vozila, gdje se isti može obaviti, koje uvjete je potrebno ispuniti te kratko o porezu na 

motorna vozila. 

Materiju koja regulira pitanje prijenosa možete pronaći i detaljnije proučiti u odredbama Zakona o 

sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

108/17, 70/19 i 42/20, dalje: Zakon) i Pravilniku o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine, br. 

130/17, dalje: Pravilnik). 

Prijenos vlasništva vozila možete obaviti u svakoj stanici za tehnički pregled unutar registracijskog 

područja, a prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Vrijedi istaknuti da postoji i 

mogućnost da se prijenos vlasništva vozila obavi i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog 

područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila ako se podnese pisani zahtjev prema stanici za 

tehnički pregled u kojoj se želi napraviti promjena vlasništva, ali najmanje trideset dana prije nego 

želite izvršiti prijenos vlasništva vozila. 

Postupak prve registracije motornog vozila opisan je u Pravilniku, a  detaljnije upute mogu se pronaći 

u stručnim uputama Centra za vozila Hrvatske (CVH) kao i na njihovim internetskim stranicama. 

Kako bi se obavila prva registracija motornog vozila morate pristupiti u nadležnu stanicu za tehnički 

pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila, ali jednako 

kao i prijenos vlasništva vozila, registracija motornog vozila može se obaviti i u stanicama za tehnički 

pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta ako se podnese pisani zahtjev 

prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti promjena vlasništva, ali najmanje 30 dana 

prije nego želite izvršiti registraciju motornog vozila. 

Dokumentacija koja Vam je potrebna za prvu registraciju novog vozila je sljedeća (čl. 6. st. 1.): 

– dokaz o vlasništvu vozila odnosno pravna osnova na temelju koje ste stekli vozilo, 

– dokaz o plaćenim propisanim obvezama 

– dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila 

– dokaz o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica), a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za 

registraciju vozila (npr. punomoć) 

– izjavu o sukladnosti vozila ili potvrdu o provjeri sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili odluku 

tijela nadležnog za mjeriteljstvo o izuzimanju vozila od postupka utvrđivanja sukladnosti, za vozila koja 

podliježu provjeri sukladnosti. 

Dokumentacija koja Vam je potrebna za prvu registraciju rabljenog vozila je sljedeća: 

– dokaz o vlasništvu vozila odnosno pravna osnova na temelju koje ste stekli vozilo, 

– prometni dokument, 



– dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, 

– dokaz o plaćenim propisanim obvezama, 

– dokaz o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica), a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za 

registraciju vozila (npr. punomoć). 

Postupak u kojem se vrši prijenos vlasništva vozila provodi se na način da ovlašteni djelatnik u 

informacijskom sustavu provede prijenos vlasništva vozila i pritom naplati potrebna davanja za 

provođenje navedene radnje. Postupak u kojem se provodi prijenos vlasništva vozila završava kada 

ovlašteni djelatnik ispiše obrazac prometne dozvole, ovjeri valjanost prometne dozvole u 

odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom 

Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama novom vlasniku vozila, 

sve sukladno Zakonu i Pravilniku. 

Za prijenos vlasništva vozila biti će Vam potrebna sljedeća dokumentacija: 

– dokaz o vlasništvu vozila odnosno pravna osnova (primjerice račun, kupoprodajni ugovor, darovni 

ugovor, pravomoćno rješenje suda itd.), 

– prometna dozvola, 

– dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, ako je istekla prometna dozvola, 

– dokaz o plaćenim propisanim obvezama, 

– osobna iskaznica ili putovnica. 

Svi ugovori koji su sklopljeni nakon 2. siječnja 2018. godine ne trebaju biti ovjereni kod javnog 

bilježnika. U slučaju da prodavatelj i kupac to žele mogu kupoprodajni ili darovni ugovor ovjeriti kod 

javnog bilježnika, ali isto nije nužno za prijenos vlasništva vozila, odnosno izdavanje prometne dozvole 

na novog vlasnika. 
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