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PRIJEDLOG UGOVORA 
 
Stan d.o.o. za upravljanje nekretninama, Ul Pionirs ka br. 1, Pore č 52440, OIB: 
44374442615, zastupan po , (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj ) 

i 
 
_______________________________________________, OIB:____________, zastupana 
po direktoru ______________________ (u daljnjem tekstu Osiguratelj) s druge strane 
 
 
zaključili su sljedeći 
 
 

UGOVOR O OSIGURANJU ZA USLUGE OSIGURANJA 
STAMBENIH ZGRADA 

 
 
I. PRAVNA OSNOVA     
          Članak 1. 
  

Ugovaratelj povjerava, a Osiguratelj preuzima obvezu pružanja usluge osiguranja 
stambenih zgrada  (u daljnjem tekstu: osiguranje) prema uvjetima iz poziva na dostavu 
ponuda  u postupku jednostavne nabave broj ________,  te prema troškovniku iz ponude 
Osiguratelja br. ___________ od ___________ godine, koji čini sastavni dio ovog Ugovora. 
 
 
II. PREDMET I TRAJANJE UGOVORA 
  Članak 2. 

Ovim Ugovorom o osiguranju stambenih zgrada (u daljnjem tekstu Ugovor), ugovorne 
strane utvrđuju opća načela osiguranja. 

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da je ponuditelj _________________ 
dana _______________ 2018. godine dostavio na adresu Stan d.o.o. Ul. Pionirska br. 1, 
52440 Poreč, ponudu br. _________ koja u sebi sadrži ispunjen i ovjeren troškovnik sa 
iskazanim premijama osiguranja i ukupnim premijama osiguranja za razdoblje od 12 mjeseci 
prema vrstama osiguranja. 

Ovaj Ugovor zaključuje se na obračunski period od 12 mjeseci te stupa na snagu 
dana _______________ godine. 
 

 
III. TEMELJNI POJMOVI 

Članak 3. 
 Pojedini izrazi u ovom Ugovoru imaju sljedeće značenje: 

1. Ugovaratelj – Naručitelj koji temeljem ovog Ugovora s Osigurateljem zaključuje 
police osiguranja, 

2. Predmet osiguranja - život, zdravlje, stvar ili probitak koji se osigurava, 
3. Premija – godišnja cijena koja se plaća po svakom pojedinačnom ugovoru o 

osiguranju (polici osiguranja), 
4. Skadenca – datum obnove polica osiguranja tj. datum naveden kao zadnji dan 

važenja postojeće police osiguranja. 
5. Osigurnina – iznos koji je Osiguratelj dužan isplatiti Ugovaratelju temeljem 

nastanka osiguranog slučaja. Sukladno odredbama ovog Ugovora ne može biti 
manja od osigurane svote (osiguranog iznosa) navedene na policama osiguranja. 
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IV. POSREDNIK U OSIGURANJU  

Članak 4. 
 

Naručitelj u ovom postupku javne nabave koristi stručnu pomoć društva za 
posredovanje u osiguranju i reosiguranju Fortius Inter partes d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 
Gajeva 7, OIB 49400162845. Fortius Inter partes d.o.o. je ekskluzivni posrednik Naručitelja 
za cijelo vrijeme trajanja osiguranja i izvršenja ovog ugovora. 

 
Sukladno članku 428. Zakona o osiguranju, društvo za posredovanje u osiguranju i 

reosiguranju odnosno ovlašteni posrednik u osiguranju pravo na proviziju od odabranog 
osiguratelja stječe početkom važenja ugovora o osiguranju. 

 
Provizijska stopa za sva osiguranja imovine, odgovornosti i osoba iznosi 15%, osim 

za obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila za štete nanesene trećim 
osobama gdje provizijska stopa iznosi 10%. Navedena provizija predstavlja bruto naknadu (u 
koju su uključeni porezi, prirezi, doprinosi i eventualna sva ostala davanja po bilo kojoj 
zakonskoj osnovi). 

 
Posrednik u osiguranju – društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju Fortius 

Inter Partes d.o.o., će Naručiteljima pružati stručnu podršku u poslovima osiguranja, pri 
sklapanju ugovora o osiguranju, provjeri sadržaja police, predmetne dokumentacije i uvjeta 
koje će uručiti Naručiteljima, te će prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja, brinuti da 
Naručitelji poduzmu sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje, odnosno realizaciju prava 
na temelju ugovora o osiguranju. 
 
 
V. PREDMET OSIGURANJA 

Članak 5. 
Ovim Ugovorom Ugovaratelj povjerava Osiguratelju sljedeće vrste osiguranja: 
1. Osiguranje stambenih zgrada 

 
Članak 6. 

Za sve vrste osiguranja obuhvaćene ovim Ugovorom zaključit će se police osiguranja 
za obračunski period od 12 mjeseci, odnosno prema potrebi izdati listovi pokrića (kao 
privremeni dokumenti sa svim bitnim elementima i funkcijom police osiguranja), kojima će 
biti utvrđeni predmet osiguranja, osigurana svota, bonus/malus, odobreni popusti, premija 
osiguranja i način plaćanja premije. 

 
 
VI. PREMIJA OSIGURANJA 

Članak 7. 
Ovim Ugovorom ugovorne strane suglasno utvrđuju kako ispunjen i ovjeren 

pojedinačni troškovnik za Ugovaratelja sa iskazanom ukupnom cijenom - premijom 
osiguranja za razdoblje od 12 mjeseci Osiguranika predstavlja sastavni dio Ugovora. 

Sveukupna cijena ponude-premije osiguranja iznosi ___________________ kuna. 
(slovima:____________________________________________________________) 

 
Za sva osiguranja temeljem ovog Ugovora Osiguratelj će u odnosu na Ugovaratelja 

primjenjivati premijske stope uz odobrenje svih popusta, bonusa i drugih temelja za 
umanjenje premije sukladno zaprimljenoj ponudi Osiguratelja. Isto se odnosi i na svu 
imovinu koju je potrebno uključiti u osiguranje u tijeku trajanja Ugovora. 

Osiguratelj se obvezuje da ponuđene cijene iz dostavljene ponude neće mijenjati za 
sve vrste osiguranja tijekom razdoblja trajanja ovog Ugovora. 
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Članak 8. 
 
U slučaju da za vrijeme trajanja ovog ugovora Osiguratelj promjeni cjenik na način 

da isti u svojoj ukupnosti postane povoljniji po Ugovaratelja od onih navedenih u Ponudi, na 
Ugovaratelja će se primjenjivati takve povoljnije cijene.                                                   

 
 
VII. UVJETI OSIGURANJA 

Članak 9. 
Na osiguranja zaključena temeljem ovog Ugovora primjenjivati će se uvjeti 

Osiguratelja važeći u trenutku zaključenja ovog Ugovora, kao i sve klauzule koje su sastavni 
dio dostavljene ponude Osiguratelja.  

Osiguratelj se obvezuje da ponuđene uvjete i klauzule iz dostavljene ponude neće 
mijenjati tijekom razdoblja trajanja ovog  Ugovora. 
 

Članak 10. 
Opisi pokrića i uvjeti traženi ovom tehničkom specifikacijom i troškovnikom imaju 

prednost primjene u odnosu na uvjete osiguranja i klauzule ponuditelja. Ponuditelj ne smije 
Naručitelju ograničavati i/ili isključivati pokrića iz važećih uvjeta i klauzula koje ponuditelj ima 
prijavljene kod nadzornog tijela, a koje prilaže ponudi. Ukoliko su bilo koje odredbe uvjeta i 
klauzula ponuditelja različite od onih navedenih u ovoj Dokumentaciji, primjenjuju se one 
povoljnije za Naručitelja. Pritom je Naručitelj taj koji odlučuje koje su odredbe za njega 
povoljnije.  
 

Članak 11. 
Franšize i/ili karence i/ili samopridržaji se ne primjenjuju, kao niti podlimiti pokrića, 

osim onih koje je Naručitelj sam propisao u ovoj Dokumentaciji i njenim prilozima.  
Sudjelovanje u tehničkom rezultatu se ne provodi i ponuditelj ne može mijenjati cijenu 
osiguranja tijekom niti nakon razdoblja osiguranja u ovisnosti o štetovnom rezultatu, niti 
Naručitelju obračunavati doplatnu premiju.                                                             
 

Članak 12. 
Svi odobreni popusti, kao i premijske stope ostaju nepromijenjeni za cijelo vrijeme 

trajanja ovog ugovora. 
 

Članak 13.  
Osigurateljno pokriće, obveza osiguratelja počinje od dana ugovorenog kao dan 

početka osiguranja, neovisno o danu kada je izvršena uplata premije osiguranja.  
 

Članak 14. 
Osiguratelj ne može Ugovaratelju uskratiti, umanjiti ili odgoditi isplatu naknade za 

osigurane slučajeve nastale za vrijeme važenja police osiguranja zbog neispunjavanja 
ugovornih obaveza Ugovaratelja prema Osiguratelju. 
 

Članak 15. 
Odnos između vrijednosti predmeta osiguranja i visine osiguranog iznosa (osigurane 

svote) nema značenja na određivanje iznosa osigurnine te je sukladno tome osiguratelj 
dužan isplatiti potpunu osigurninu sve do iznosa osiguranja (osigurane svote). 
 
 
VIII. TRAJANJE OSIGURANJA 

Članak 16. 
Ovaj Ugovor zaključuje se na obračunski period od 12 mjeseci te stupa na snagu 

dana ________________ godine. 
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Osigurateljeva obaveza počinje u 00,00 sati dana koji je u prethodnom stavku ovog 
članka naveden kao početak primjene ovog Ugovora neovisno o tome je li do tog dana 
plaćena cijela premija osiguranja ili prvi obrok premije. 
 
 
IX. NAČIN PLAĆANJA PREMIJE 

Članak 17. 
Plaćanje se obavlja u kunama u polugodišnjim obrocima, u skladu s početkom 

osiguranja, a na temelju valjanog računa pružatelja usluga za uredno izvršen predmet 
nabave, u roku od 30 dana od dana primitka valjanog računa. Račun se ispostavlja na 
adresu Naručitelja: Stan d.o.o., Ul. Pionirska br. 1, Poreč  po izdavanju police osiguranja. 

Plaćanje se obavlja doznakom na IBAN račun ponuditelja/ člana zajednice ponuditelja / 
podugovaratelja. 

 
 
X. OSTALE ODREDBE 

Članak 18. 
Ako je korisnik osiguranja osoba različita od Ugovaratelja (npr. u osiguranju opće 

odgovornosti), Osiguratelj ne može toj osobi uskratiti, umanjiti ili odgoditi isplatu naknade za 
osigurane slučajeve nastale za vrijeme važenja ovog Ugovora s razloga neispunjavanja 
ugovornih obveza Ugovaratelja prema Osiguratelju. Osiguratelj se obvezuje da će po isplati 
štete drugim oštećenim osobama dostavljati minimalno dva puta godišnje pismene izvještaje 
o visini isplaćenih šteta Ugovaratelju. 

 
Članak 19. 

Obje se ugovorne strane obvezuju da neće provoditi kompenzacije premije i šteta bez 
obostrane suglasnosti. 
 
 
XI. ODUSTAJANJE OD UGOVORA 
 

Članak 20. 
 

Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor uz poštivanje otkaznog roka od 
30 (slovima: trideset) dana.  

U slučaju grubog kršenja ili ponovljenog nepridržavanja odredbi ovog Ugovora, svaka 
ugovorna strana može otkazati Ugovor bez pridržavanja otkaznog roka iz prethodnog stavka 
ovog članka.   

U slučaju otkaza sukladno prethodnom stavku ovog članka Ugovaratelj je dužan 
izvršiti obvezu plaćanja premije za vrijeme trajanja otkaznog roka. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se otkaz dostavlja u pisanoj formi, 
preporučenom pošiljkom na adresu ugovorne strane navedene u ovom Ugovoru, odnosno na 
posljednju adresu sjedišta priopćenu od ugovorne strane pisanim putem te se tako odaslano 
pismo smatra uredno dostavljeno. Kao dan primitka otkaza smatra se dan predaje otkaznog 
pisma poštanskom uredu. 

U slučaju da gospodarski subjekt s kojim se zaključi pojedinačni Ugovor prilikom 
izvršenja usluga po pojedinačno sklopljenom ugovoru učini povredu odredbi pojedinačnog 
Ugovora i polica osiguranja, Ugovaratelj ima pravo jednokratno raskinuti Ugovor ako 
gospodarski subjekt s kojim se zaključi Ugovor ne otkloni posljedice povrede u roku od 8 
dana od pisanog upozorenja Ugovaratelja. 

U slučaju raskida ovog Ugovora svaka ugovorna strana može zahtijevati naknadu 
štete za izvršeno do trenutka njegova raskida.  
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XII. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 21. 

Na sve odnose koji proizlaze iz prirode osigurateljne djelatnosti, a koji nisu direktno 
regulirani ovim Ugovorom, primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima. 
 

Članak 22. 
 Ovaj Ugovor predstavlja pravu volju ugovornih strana. Njegovim se potpisom 
isključuju svi prethodni usmeni dogovori ili pisani dogovori, Ugovori i ugovori postignuti 
između ugovornih strana glede predmeta ovog Ugovora. 

Ukoliko bi neke odredbe ovog Ugovora bile ili postale ništavim, to ne utječe na 
valjanost cijelog Ugovora. U tom slučaju ugovorne strane će u najkraćem razumnom roku 
pristupiti pregovorima kojima će nastojati zamijeniti ništave odredbe valjanim nastojeći pri 
tom, u najvećoj mogućoj mjeri, postići domašaj odredbi koje su bile poništene. 

Odredbe ovog Ugovor mogu se izmijeniti samo uz suglasnost obiju ugovornih strana. 
Izmjene moraju biti u pisanom obliku, ali ne mijenjajući bitne odredbe ovog Ugovora odnosno 
ponude. 

 
Članak 23. 

Sve sporove koji mogu proizaći iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati riješiti 
dogovorno, a u protivnom će spor rješavati stvarno i mjesno nadležni sud u Pazinu. 
 

Članak 24. 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetna primjeraka, od kojih 3 (tri) primjerka 

zadržava Ugovaratelj, a 3 primjerka Osiguratelj. 
 
 
 
Broj:         Broj: 
U Poreču , ____________,       U _______, __________  
 
 
 
 
UGOVARATELJ        OSIGURAVATELJ  

direktorica 

Nadija Mendica  
 

 


