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Zagreb, 01. lipanj 2006. 
 
 
 
 
 

Temeljem odredbi članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8. 
stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (“Narodne 
novine” br. 140/05) i članka 68. stavka 5. i 7. Zakona o obveznim osiguranjima u 
prometu (“Narodne novine” broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga na zahtjev Hrvatskog ureda za osiguranje, Martićeva 73, 
Zagreb, u predmetu izdavanja odobrenja za primjenu zajedničkih uvjeta 
osiguranja i premijskog sustava, na sjednici održanoj dana 01. lipnja 2006. 
godine donijela je  
 
 

R J E Š E NJ E 
 
 

1. Odobrava se društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih 
osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja i premijskog 
sustava s jedinstvenim osnovicama funkcionalne premije osiguranja za 
vrste osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 4.  Zakona o obveznim 
osiguranjima u prometu, odnosno:  

 
a) Uvjeta za obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice 

na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete 
nanesene trećim osobama i 

 
b) Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje vlasnika 

brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete 
nanesene trećim osobama. 

 
 

2. Zajednički uvjeti osiguranja i premijski sustav  iz točke 1. ovog Rješenja 
primjenjuju se od 01. srpnja 2006. godine. 

 
3. Izreka ovog Rješenja objavit će se u “Narodnim novinama”. 

 
 

 
O b r a z l o ž e nj e 
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Dana 10. ožujka 2006. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 
(dalje u tekstu: Agencija), zaprimila je od Hrvatskog ureda za osiguranje, 
Martićeva 73, Zagreb (dalje u tekstu: HUO), zahtjev društava za osiguranje koja 
obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu za izdavanje odobrenja za 
primjenu zajedničkih Uvjeta za obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika 
brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene 
trećim osobama i Zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje 
vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete 
nanesene trećim osobama. 
 
Dana 10. svibnja 2006. godine  Agencija je dopisom izvjestila HUO da je 
potrebno doraditi dostavljene zajedničke uvjete u skladu sa primjedbama 
Agencije navedenim u tom dopisu. 
 
Dana 24. svibnja 2006. godine HUO je dostavio dorađene zajedničke uvjete 
osiguranja, u skladu sa danim primjedbama, te dokaze o plaćenoj naknadi i 
pristojbi po članku 5. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi 
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (“Narodne novine” broj 45/06) za 
izdavanje odobrenja. 
 
Agencija je utvrdila da su Uvjeti za obvezno osiguranje vlasnika odnosno 
korisnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete 
nanesene trećim osobama i Zajednički premijski sustav za obvezno osiguranje 
vlasnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete 
nanesene trećim osobama sukladni propisima koji uređuju oblikovanje tehničkih 
pričuva, aktuarskim načelima i pravilima struke, pa je sukladno odredbama 
članka 68. stavka 5. i 7. ZOOP-a, odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke ovog 
Rješenja. 
 
Temeljem odredbe članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga, izreka ovog Rješenja objavit će se u „Narodnim novinama“. 
 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti 
upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 
30 dana od dana primitka ovog Rješenja. 
 
 
                                                                                              Predsjednik Uprave 

 
                                                                                                         Ante Samodol 
Dostaviti: 

1. Hrvatskom uredu za osiguranje 
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     Martićeva 73, Zagreb 
2. U spis predmeta. 
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