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UPUTA KORISNICIMA – OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE
ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured) proveo
je otvoreni postupak javne nabave usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
(dalje u tekstu: AO) i kasko osiguranja. Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe. Temeljem
provedenog postupka Središnji državni ured je 13. listopada 2017. godine sklopio Okvirni
sporazum broj 7/2017-1 za usluge obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja osobnih
automobila, te Okvirni sporazum broj 7/2017-2 za usluge obveznog osiguranja od AO i kasko
osiguranja teretnih i ostalih vozila. Oba okvirna sporazuma sklopljena su s odabranim
ponuditeljem Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 3, Zagreb.
Okvirni sporazumi sklopljeni su na razdoblje od dvije godine i korisnici su dužni usluge
obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja za stavke navedene u troškovnicima nabavljati
od odabranog ponuditelja pod uvjetima određenima u okvirnim sporazumima.
Korisnici okvirnog sporazuma su navedeni u Prilogu VI Okvirnih sporazuma – Popis korisnika
Okvirnog sporazuma. Sukladno tome, police osiguranja za vozila mogu se zaključiti za ona
vozila koja su u vlasništvu korisnika i za vozila u najmu, a za koja je ugovor o najmu sklopio
korisnik i najmodavac.
Ugovori o nabavi usluge obveznog osiguranja od AO i ugovori o nabavi usluge kasko
osiguranja (u daljnjem tekstu ugovor/ugovori) mogu se sklapati na jedan od načina propisanih
okvirnim sporazumima.
S odabranim ponuditeljem korisnik može prije izdavanja pojedinih polica osiguranja sklopiti
ugovor o javnoj nabavi usluge.
Osim navedenog, ugovor se zaključuje i policom osiguranja. Polica osiguranja izdana na
temelju okvirnih sporazuma smatra se i ima učinak pojedinačnog ugovora te mora imati sve
bitne sastojke ugovora.
Za ugovore o javnoj nabavi usluge te za ugovore koji su police osiguranja nije predviđeno
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora od odabranog ponuditelja. Naručitelj je propisao
okvirnim sporazumima jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma.
Za sklapanje ugovora zaključivanjem police osiguranja potrebno je sa strane korisnika dostaviti
odabranom ponuditelju, najmanje jednom mjesečno i najkasnije do 15.-tog u mjesecu, nalog
za osiguranje u kojem su navedena vozila i podaci te preslike potrebnih dokumenata. U članku
7. Okvirnog sporazuma navedeni su nužni podaci koje mora nalog sadržavati. Na temelju
dostavljenih podataka odabrani ponuditelj će izraditi policu osiguranja i dostaviti ju korisniku.

Obveza odabranog ponuditelja je da izrađenu policu osiguranja, zelenu kartu i Europsko
izvješće za svako vozilo s popisa (naloga) dostavi korisniku najkasnije 5 dana prije isteka
prethodne police. Ukoliko odabrani ponuditelj zakasni s dostavom police, korisnik mu može
zaračunati ugovornu kaznu sukladno članku 10. Okvirnog sporazuma.
Kod obveznog osiguranja od AO, osnovica za izračun i premijska stopa pa time i jedinična
cijena u kunama (premija bez bonusa ili malusa te bez posebnog poreza) je nepromjenjiva za
cijelo vrijeme trajanja okvirnih sporazuma i pojedinačnog ugovora. Točna premija utvrdit će se
prilikom sklapanja police osiguranja, za pojedino točno određeno vozilo, uzimajući u obzir sve
popuste, bonus ili malus koji za to vozilo u tom trenutku vrijede.
Kod kasko osiguranja vozila, postotak od novonabavne vrijednosti vozila pa time i jedinična
cijena u kunama je nepromijenjiva za cijelo vrijeme trajanja okvirnih sporazuma i pojedinačnog
ugovora. Točna premija utvrdit će se prilikom sklapanja police osiguranja, za pojedino točno
određeno vozilo, uzimajući u obzir novonabavnu vrijednost vozila i godine starosti vozila za
koje se ugovara kasko osiguranje.
Cijena može biti izmijenjena u slučaju promjene poreznog tretmana obveznog i kasko
osiguranja od AO, za iznos porezne razlike.
Ukoliko odabrani ponuditelj zaračuna neugovorene cijene korisnik može raskinuti ugovor, te
obavijestiti Središnji državni ured kako bi se poduzeli daljnji odgovarajući koraci.
Opći uvjeti odabranog ponuditelja za obvezno osiguranje od AO i opći uvjeti za kasko
osiguranje primjenjuju se samo ako nisu u suprotnosti s odredbama okvirnog sporazuma i
dokumentacije o nabavi, te ako nisu u suprotnosti s ponudom odabranog ponuditelja i
odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Središnji državni ured dužan je pratiti izvršavanje okvirnih sporazuma. U tu svrhu korisnici su
dužni voditi podatke o sklopljenim ugovorima odnosno policama osiguranja, te Središnjem
državnom uredu, kao naručitelju, dostavljati kvartalna izvješća u tablici za praćenje izvršenja.
Korisnici nisu dužni dostavljati preslike zaključenih polica osiguranja. Ukoliko korisnik sklopi
pisani ugovor sukladno članku 6. Okvirnih sporazuma, dužan je presliku ugovora dostaviti
Središnjem državnom uredu.
U prilogu ovog dopisa također dostavljamo tablicu za praćenje izvršenja i tablice za
izračunavanje/provjeru cijene police AO.
Kontakt osoba odabranog ponuditelja je g. Ivan Jelavić, adresa
ivan.jelavic@crosig.hr, broj telefona: 01/633-2509, broj faxa: 01/633-2022.

e-pošte:

Za sve dodatne upite vezano uz primjenu predmetnog okvirnog sporazuma, kontakt osoba u
Središnjem državnom uredu je Valentina Turkalj, broj telefona: 01/4599-882 ili adresa e-pošte:
autoosiguranje@sredisnjanabava.hr.

