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DOKUMENTACIJA ZA NABAVU
USLUGA OSIGURANJA
Osiguranje od odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo za
osigurateljno razdoblje 2020. godinu

Ponovljeni poziv na dostavu ponuda

1. OPIS PREDMETA NABAVE
1.1. PODACI O NARUČITELJU
a) Naručitelj
Naziv: OPĆINA VIŠKOVO
Adresa: Vozišće 3, 51216 Viškovo
OIB: 28350474809
Broj telefona: +385 51503770
Internetska adresa: http://www.opcina-viskovo.hr
E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr
1.2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima
Za pravni dio dokumentacije:
Zlatko Spinčić : +385 51503770
E-mail: zlatko.spincic@opcina-viskovo.hr
Za tehnički dio dokumentacije ovlašteni posrednik u osiguranju Naručitelja:
Vitas – Investa d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju,
Telefon: 052/217 -110
Telefaks: 052/382-628,
E-mail: info@vitasinvesta.hr
Vitas Investa d.o.o. ovlaštena je za davanje objašnjenja o tehničkim specifikacijama iz ove DoN.
Naknadu brokeru ne plaća Naručitelj.
Vitas Investa d.o.o. pravna je osoba ovlaštena za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju.
Općina Viškovo za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju angažirao je tvrtku Vitas Investa
d.o.o., Mletačka 12, Pula, kao društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju koje je
ovlašteno za obavljanje poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju, pomoć pri izvršavanju
prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na
društava za osiguranje za cijelo vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.
Društvo Vitas Investa d.o.o. je sukladno članku 431. i 432. Zakona o osiguranju („Narodne novine“
broj 30/15 i 112/18) pružio Naručitelju propisane informacije.
Obveze propisane člankom 403. posrednik izvršava uvažavajući odredbe Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 120/16). Sukladno članku 435. Zakona o osiguranju („Narodne novine“
broj 30/15 i 112/18) društvo za brokerske poslove Vitas Investa d.o.o. ostvaruje pravo na proviziju,
a visina provizije navedena je u ovom Pozivu na dostavu ponuda.
Poštujući odredbe Zakona o osiguranju, te kako bi ponuditelji mogli sastaviti usporedive ponude
bez preuzimanja nepotrebnih rizika, ovlašteno društvo za brokerske poslove u osiguranju i
reosiguranju Vitas-Investa d.o.o. stječe pravo na proviziju za sve Ugovore o osiguranju sklopljene
za predmet nabave. Kao osnovica za izračun provizije uzima se cijena odabrane ponude
ponuditelja s kojima se sklapa Ugovor o osiguranju/police osiguranja. Navedena provizija
predstavlja bruto naknadu (u koju su uključeni porezi, prirezi, doprinosi i eventualna sva ostala
davanja po bilo kojoj zakonskoj osnovi) za obavljene brokerske poslove u osiguranju, koja vrijedi za
sve ponuditelje, a koju isti prihvaćaju podnošenjem ponude. Društvo za brokerske poslove u
osiguranju i reosiguranju Vitas-Investa d.o.o. stječe pravo na proviziju od odabranog ponuditelja
početkom važenja Ugovora o osiguranju sukladno članku 435. Zakona o osiguranju (NN br.
30/2015 i 112/18).
Provizijska stopa brokera iznosi 15%. Ukoliko ponuditelj i broker imaju sklopljen Ugovor o
distribuciji osiguranja primjenjuju se provizijske stope iz Ugovora.

1.3. Procijenjena vrijednost nabave
Procijenjena vrijednost nabave za razdoblje od 1 (jedne) godine iznosi 35.000,00 kn bez PDV-a.
1.4. Vrsta postupka i ugovora o nabavi
Naručitelj Općina Viškovo upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja.
Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu)
Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 4/17.)
Po provedenom postupku jednostavne nabave sklopit će se ugovori o osiguranju na rok od 1
godine s jednim gospodarskim subjektom koji bude ocjenjen kao najpovoljniji prema kriterijima za
odabir ponuda.
2. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava usluga osiguranja sukladno Troškovniku iz Priloga I. Ovog Poziva.
3. UVJETI NABAVE
3.1. Mjesto isporuke
Mjesto isporuke je adresa sjedišta naručitelja.
3.2. Rok izvršenja usluge, trajanje ugovora, te rok početka pružanja usluga
Obavljanje usluga osiguranja započeti će sklapanjem Ugovora o osiguranju (polica osiguranja)
odmah po potpisu godišnjeg Ugovora (polica osiguranja).
3.3. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude iznosi 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.
3.4. Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje premije osiguranja je obročno – 4 obroka, u roku od 30 dana od prijema računa. Prvi
obrok plaća se u navedenom roku temeljem računa koji će odabrani ponuditelj ispostaviti po
potpisu Ugovora o osiguranju (polica osiguranja).
Naručitelj je obveznik E-računa za državu.

3.5. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku Izjave gospodarskog subjekta da će, ukoliko njegova
ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dostaviti u roku od deset (10) dana od dana potpisivanja
Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos 100.000,00 kn u obliku:
• bjanko zadužnice (ovjerene kod javnog bilježnika) , ili
• u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez
prava prigovora, s rokom važenja sukladno roku izvođenja radova, odnosno do dostave
jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, ili
• kao Novčani polog:
Neovisno o sredstvu jamstva za uredno ispunjenje ugovora koje je Naručitelj odredio,
ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se u
traženom iznosu na poslovni račun Naručitelja i na slijedeći način
Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216
Viškovo, Republika Hrvatska:
IBAN: HR3724120091849500005, Slatinska banka d.d.
Model: HR68, poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja
Svrha uplate: polog – jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,
U tu svrhu potrebno je dostaviti izjavu iz točke 10. Izjava o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora
3.6. Ostali uvjeti nabave
Ponuditelji su dužni priložiti ponudi sve opće i posebne uvjete osiguranja kao i sve klauzule o
osigurateljnim pokrićima ukoliko ta osigurateljna pokrića nisu u pokriću prema općim i posebnim
uvjetima osiguranja ili su njima isključena, a koji se odnose na predmete nabave, te su dužni
izričito navesti koje se odredbe općih i posebnih uvjeta ne primjenjuju u ponudi, a s obzirom na
sadržaj Poziva na dostavu ponude i zahtjeve naručitelja iskazane u ovom Pozivu, te potvrditi
primjenu svih uvjeta traženih u dokumentaciji za nadmetanje.
Financijske, knjigovodstvene, kadrovske, građevinske i druge podatke koji nisu sadržani u ovoj
dokumentaciji za nadmetanje, ponuditelji mogu dobiti temeljem pisanog zahtjeva osim ako se radi
o liječničkoj, profesionalnoj ili službenoj tajni.
4. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA I DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE
SPOSOBNOST
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva kao dokaze sposobnosti ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju
sposobnost
Svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog
subjekta
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti i drugu odgovarajuću potvrdu kojom
ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Ponuditelj može
dostaviti traženi dokaz i kao neovjerenu presliku; u tom slučaju Naručitelj zadržava pravo od
odabranog ponuditelja, ukoliko bude potrebno, zatražiti izvornik ili ovjerenu presliku kod javnog
bilježnika priloženog dokaza o sposobnosti.
4.1.2. Odobrenja za rad društva izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Sukladno članku 6. i članku 58. stavak 1. Zakonu o osiguranju (NN 151/05, 87/08 i 82/09),
propisano je kao uvjet za rad dokaz da je ponuditelj ovlašten za obavljanje djelatnosti povezane s
predmetom nabave.
4.2. Financijska sposobnost (minimalne razine financijske sposobnosti, te dokumenti kojima
dokazuju sposobnost)
4.2.1. Račun dobiti i gubitka za neživotna osiguranja za 2018. god.
Račun dobiti i gubitka za neživotna osiguranja za 2018. godinu ovjeren od Ministarstva financijaPorezne uprave dostavlja se kao dokaz da ponuditelj nije iskazao gubitak u prethodnoj godini.
Ovim dokazom ponuditelj dokazuje sposobnost da redovito podmiruje svoje financijske obveze
prema osiguranicima. Ostvarivanjem većih prihoda nad rashodima bitno je smanjen rizik nastanka
nelikvidnosti i nesolventnosti ponuditelja, te s druge strane omogućuje ponuditelju da, u slučaju
potrebe nastanka štete visokog iznosa, lakše dođe do sredstava na tržištu kapitala nego što bi bilo
da je ostvario gubitak u poslovanju.
5. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE DA
NE POSTOJE RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE
5.1. Nekažnjavanost
Izjava o nekažnjavanosti - potpisana priložena izjava davatelja, vidi točku 9.
Ponuditelj može dostaviti traženi dokaz i kao neovjerenu presliku; U tom slučaju Naručitelj
zadržava pravo od odabranog ponuditelja ukoliko bude potrebno zatražiti ovjerenu presliku
priloženog dokaza o sposobnosti.
5.2. Potvrda porezne uprave
Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog
subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje radi neplaćanja dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Ponuditelj može dostaviti traženi dokaz i kao neovjerenu presliku; U tom slučaju Naručitelj
zadržava pravo od odabranog ponuditelja zatražiti izvornik ili ovjerenu presliku priloženog dokaza
o sposobnosti.

6. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno
uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje. Pri izradi ponude ponuditelj se
mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije.
6.1. Sadržaj ponude
Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku koja sadrži dokumentaciju posloženu, uvezanu, te
potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane ovlaštene osobe
ponuditelja, slijedećim redoslijedom:
1. popunjeni obrazac ponudbenog lista koji se nalazi u točki 7. ove dokumentacije,
2. popunjeni obrazac troškovnika koji se nalazi u Prilogu I. ove dokumentacije,
3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
4. tražene dokaze sposobnosti,
5. ostalo traženo u dokumentaciji za nadmetanje:
− Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje koja se nalazi
u točki 8. ove dokumentacije,
− Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora koja se nalazi u točki 10. ove
dokumentacije,
− Izjavu o nepromjenjivosti premije osiguranja i uvjeta osiguranja koja se nalazi u točki 11. ove
dokumentacije.
6.2. Način izrade ponude
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova i to
jamstvenikom, s pečatom na poleđini. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv
redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, npr. 1/25 ili 25/1. Ako je dio ponude izvorno
numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.
Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
6.3. Način dostave ponude
U postupku nabave gospodarski subjekti dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponuda.
Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
Rok za dostavu ponuda je zaključno do 28.02.2020. do 11:00 sati neovisno od načina dostave.
Otvaranje ponuda neće biti javno. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu
naručitelja (Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo) sa sljedećim podacima:
– naziv i adresa naručitelja – naziv i adresa ponuditelja,
– naznaka »NE OTVARAJ – Ponuda za nabavu usluga osiguranja«.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i /ili dopunu ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom
da se radi o izmjeni i /ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude
pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana se izjava dostavlja na isti način kao i

ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena
ponuda se vraća ponuditelju.
6.4. Alternativne ponude
Nisu dopuštene.
6.5. Elektronička dostava ponuda
Nije dopušteno.
6.6. Način određivanja cijene ponude
Premijski sustavi i cijene neće se mijenjati tijekom razdoblja trajanja Ugovora o nabavi usluga
osiguranja. Cijena ponude izražava se u kunama i piše se brojkama. U cijenu ponude moraju se
uračunati svi bonusi i komercijalni popusti uključujući sve poreze.
Porez na dodanu vrijednost se ne obračunava prema čl. 11. stavak 1. točki 2. Zakona o porezu na
dodanu vrijednost.
6.7. Jezik ponude
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.
6.8. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnije ponude prema sljedećim kriterijima.
Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude navedeni su u tablici gdje je: 1% = 1 bod
Kriterij
1. Kriterij ukupna cijena (KUC)
2. Kriterij kvalitete usluge (KKU) – franšiza za administrativne i prekršajne
novčane kazne sukladno Tehničkoj specifikaciji: Osigurane od
odgovornosti javnih službenika – Odjeljak III. pojam Šteta
1. KRITERIJ UKUPNE CIJENE PO FORMULI
KUC = NPUC/UPC x 90

gdje je:

kuc – postotak iz kriterija ukupne cijene
npuc – najniža ponuđena ukupna cijena po ponudi osigranja
upc – ukupna cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje

Udio u %
do 90
do 10

2. KRITERIJ ZA OCJENU KVALITETE USLUGE (KKU) - franšiza za administrativne i prekršajne
novčane kazne sukladno tehničkoj specifikaciji
Za ovaj element kvalitete usluge ponuditelj može skupiti maksimalno 10 bodova na slijedeći način:
Visina franšize koja se primjenjuje za administrativne i prekršajne novčane kazne sukladno
tehničkoj specifikaciji:
Osiguranje od odgovornosti javnih službenika – Odjeljak III. pojam Šteta
Visina franšize u kn
Bodovi
3.000,00
0
1.500,00
5
0,00
10
U svrhu ocjenjivanja i izračuna kriterija kvalitete usluge Ponuditelji su dužni dostaviti Izjavu koja se
nalazi u točki 12. ovog Poziva u kojoj će naznačiti visinu franšize koja se primjenjuje.
Naručitelj navodi dodatne kriterije po redoslijedu važnosti i određuje njihovu razmjernu vrijednost
u ukupnom sustavu vrednovanja na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost postotka (uz
zaokruživanje na dvije decimalne jedinice).
Za svakog ponuditelja računa se ukupni broj bodova (UBB) po slijedećoj formuli:
UBB ponuditelja = KUC ponuditelja + KKU ponuditelja
U slučaju istog UBB za dva ponuditelja prihvatljiva je ponuda koja ima veći KUC ponuditelja. Ako su
i tu razmatrane ponude jednake, prihvatljiva je ponuda koja ima veći KKU ponuditelja.
6.9. OSTALE ODREDBE
Obavijesti u vezi predmeta nabave:
Obavijesti o rezultatima: Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 90
dana od isteka roka za dostavu ponuda.

7. PONUDBENI LIST
PONUDBENI LIST br.__________

Predmet nabave: Nabava usluga osiguranja od odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo
Naručitelj: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

Naziv ponuditelja:______________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište):_______________________________________________
OIB:_________________________________________________________________
Poslovni (žiro račun):___________________________________________________
Broj računa (IBAN):____________________________________________________
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke____________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE
Adresa za dostavu pošte:_________________________________________________
E-pošta:______________________________________________________________
Kontakt osoba:_________________________________________________________
Tel:__________________________________________________________________
Faks:________________________________________________________________
UKUPNA PONUDA bez PDV-a:

______________ kn

Iznos PDV-a:

______________ kn

Cijena ponude s PDV-om:

______________ kn

Navedeni iznosi se upisuju u skladu s jediničnim cijenama navedenima u troškovniku, koji čini
sastavni dio ove ponude.
Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

U _______________, _________godine

M.P.
______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

8. IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave: Nabava usluga osiguranja od odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo
Naručitelj: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

kojom ponuditelj_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( naziv ponuditelja, adresa, OIB )

pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su nam poznate i da
prihvaćamo sve opće i posebne odredbe iz Poziva na dostavu ponude za nabavu usluga osiguranja,
da ih prihvaćamo u cijelosti te da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao
najpovoljnija izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu navedenu u ponudi
Gore navedeno potvrđujem svojim potpisom.

_____________________
(mjesto i datum)

__________________________
(čitko ime i prezime ovlaštene
osobe ponuditelja)

__________________________
(vlastoručni potpis ovlaštene
osobe ponuditelja)

9. IZJAVA O NEKAŽNJAVANOSTI

IZJAVA O NEKAŽNJAVANOSTI

Kojom ja
___________________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa i OIB)
___________________________________________________________________________
kao osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, i koja je član upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta koji
ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj
___________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
___________________________________________________________________________
nisam pravomoćnom presudom osuđen za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«,
br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,
71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju:
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291.
(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje
mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje
mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347.
(primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,
71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju:
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256.
(utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja
poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.,
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za
terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog
zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i
obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.,
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.)
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,
57/11., 77/11. i 143/12.).

M.P.
________________________________
(potpis osobe koja je član upravnog, upravljačkog
ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja,
donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

U______________,________ godine.

10. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Predmet nabave: Nabava usluga osiguranja od odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo
Naručitelj: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

IZJAVA

Izjavljujemo i potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, u roku
od deset (10) dana od dana potpisivanja Ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
na iznos 100.000,00 kn u obliku :
• bjanko zadužnice (ovjerene kod javnog bilježnika) , ili
• u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez
prava prigovora, s rokom važenja sukladno roku izvođenja radova, odnosno do dostave
jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, ili
• kao Novčani polog:
Neovisno o sredstvu jamstva za uredno ispunjenje ugovora koje je Naručitelj odredio,
ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se u
traženom iznosu na poslovni račun Naručitelja i na slijedeći način
Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216
Viškovo, Republika Hrvatska:
IBAN: HR3724120091849500005, Slatinska banka d.d.
Model: HR68, poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja
Svrha uplate: polog – jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

U _____________, ____________ godine.

Za ponuditelja:

M.P.

_______________________________________
(ovlaštena osoba)

_______________________________________
( tiskano upisati ime i prezime i potpis )

11. IZJAVA O NEPROMIJENJIVOSTI PREMIJE OSIGURANJA

Predmet nabave: Nabava usluga osiguranja od odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo
Naručitelj: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

_____________________________________
_____________________________________
(napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)

IZJAVA
o nepromijenjivosti premije osiguranja

Ja, ___________________________ (predsjednik uprave/član uprave), kao ovlaštena osoba za
zastupanje ponuditelja izjavljujem da _______________________________ (naziv pravne osobe)
neće mijenjati premijski sustav i premije osiguranja tijekom razdoblja trajanja Ugovora o nabavi
usluga osiguranja iskazane u troškovniku ovog Poziva.

U _____________, _____________ godine.

Za ponuditelja:

M.P.

_______________________________________
(ovlaštena osoba)

_______________________________________
( tiskano upisati ime i prezime i potpis )

12. IZJAVA O VISINA FRANŠIZE KOJA SE PRIMJENJUJE ZA ADMINISTRATIVNE I PREKRŠAJNE
NOVČANE KAZNE SUKLADNO TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI

Predmet nabave: Nabava usluga osiguranja od odgovornosti javnih službenika Općine Viškovo
Naručitelj: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

_____________________________________
_____________________________________
(napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)

IZJAVA
visina franšize koja se primjenjuje za administrativne i prekršajne novčane kazne sukladno
tehničkoj specifikaciji

Ja, ___________________________ (predsjednik uprave/član uprave), kao ovlaštena osoba za
zastupanje ponuditelja izjavljujem da _______________________________ (naziv pravne osobe)
će primijeniti franšizu u visini od (zaokružiti):
a) 0,00 kn
b) 1.500,00 kn
c) 3.000,00 kn
za administrativne i prekršajne novčane kazne sukladno tehničkoj specifikaciji: Osiguranje od
odgovornosti javnih službenika – Odjeljak III. pojam Šteta.
Ova Izjava daje se u svrhu ocjenjivanja kriterija za odabir ponude – kriterij kvalitete usluge i čini
sastavni dio uvjeta navedenih u tehničkoj specifikaciji.

U _____________, _____________ godine.

Za ponuditelja:

M.P.

_______________________________________
(ovlaštena osoba)

13. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI JAVNIH SLUŽBENIKA
Osim ako je drukčije propisano, ovom policom osiguranja pokriveni su ZAHTJEVI i ISTRAGE prvi puta
podneseni odnosno pokrenuti tijekom RAZDOBLJA POLICE.
Osim ako je drukčije propisano, pokriće se primjenjuje na ZAHTJEVE i ISTRAGE koji su pokrenuti bilo gdje u
svijetu.
ODJELJAK I: KLAUZULA OSIGURANJA
Sukladno uvjetima i odredbama Police osiguranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na odredbe sadržane
u Planu police, u zamjenu za plaćanje premije osiguranja OSIGURATELJ se obvezuje na sljedeće:
• OSIGURATELJ će platiti u ime OSIGURANIKA sve ŠTETE koje proizlaze iz ZAHTJEVA podnesenog zbog
SKRIVLJENE RADNJE na koju se primjenjuje pokriće.
• OSIGURATELJ će platiti u ime OSIGURANIKA sve ŠTETE koje su razumno nastale od strane ili u ime
OSIGURANIKA u vezi s ISTRAGAMA.

ODJELJAK II: PRODUŽENO RAZDOBLJE PRIJAVE
OSIGURANIK će u skladu s uvjetima Police imati pravo na PRODUŽENO RAZDOBLJE PRIJAVE u trajanju od
ŠEZDESET (60) MJESECI koje slijedi odmah nakon isteka RAZDOBLJA POLICE.

ODJELJAK III: DEFINICIJE
Pojmovi pisani velikim slovima u ovim uvjetima Police osiguranja ili u Planu police imaju sljedeće značenje:
„ ZAHTJEV” označava sljedeće:
i. bilo kakva tužba ili postupak protiv OSIGURANIKA za novčanu odštetu ili drugu vrstu naknade, uključujući
nenovčanu naknadu
ii. bilo kakav pisani zahtjev od bilo koje osobe ili organizacije, a u kojem je namjera takve osobe ili
organizacije držati OSIGURANIKA odgovornim za posljedice određene SKRIVLJENE RADNJE;
iii. bilo kakav kazneni postupak koji se pokrene protiv OSIGURANIKA;
iv. arbitraža ili mirenje u kojem sudjeluje OSIGURANIK u svojstvu koje ne uključuje svojstvo svjedoka;
v. U vezi sa SKRIVLJENOM RADNJOM POVEZANOM S RADNIM ODNOSOM: sudski postupci, zahtjev za
privremenu ili nenovčanu mjeru, bilo koji zahtjev za ponovno postavljanje ili vraćanje na radno mjesto o
kojemu je primljena obavijest o njegovom podnošenju, odštetni zahtjev, sudski nalog, sudski poziv ili
slični postupci u koje je uključen OSIGURANIK;
vi. ZAHTJEV ZA IZRUČENJE;
vii. Bilo kakva regulatorna tužba ili postupak koji su pokrenuli, uključujući, ali ne
ograničavajući se na bilo koje vladino revizijsko tijelo, internu kontrolu, porezne
vlasti, pučkog pravobranitelja, državno odvjetništvo ili slične institucije.
Bilo koji ZAHTJEVI koji proizlaze iz, temelje se na ili se mogu pripisati jednoj
SKRIVLJENOJ RADNJI ili nizu povezanih SKRIVLJENIH RADNJI ili koji proizlaze iz istog
prvotnog izvora opasnosti ili uzroka smatraju se jednim ZAHTJEVOM u smislu ove Police.

„TROŠKOVI ČIŠĆENJA” jesu troškovi koji uključuju, ali ne ograničavaju se na pravne i profesionalne naknade
koje su nastale zbog testiranja, nadzora, čišćenja, uklanjanja, obrade, neutraliziranja, detoksifikacije ili
procjene učinaka onečišćenja.

„POSTUPAK ZA SLUČAJ KORPORATIVNOG UBOJSTVA” jest formalni kazneni postupak koji se vodi protiv
OSIGURANIKA zbog ubojstva iz nehaja izravno povezanog uz aktivnost OSIGURANE PRAVNE OSOBE.
„FRANŠIZA” je iznos naveden u Planu police. FRANŠIZA se primjenjuje na svaku ŠTETU osim na TROŠKOVE
OBRANE.
„TROŠKOVI OBRANE” jesu sve opravdane i potrebne naknade, troškovi, izdatci ili isplate, uključujući
TROŠKOVE IZRUČENJA, nastali tijekom ISTRAGE ili u obrani od ZAHTJEVA i žalbi nastalih u vezi s njima, kao i
troškovi žalbe, ovrhe i sličnih jamstava, uključujući troškove dobivanja jamčevine i kaznenih jamstava.
TROŠKOVI OBRANE također uključuju opravdane naknade, troškove i izdatke ovlaštenih stručnjaka koje
punomoćnik odnosno branitelj uzme u službu radi pripreme procjene, izvještaja, analize, dijagnoze ili
pobijanja dokaza povezanih s ISTRAGOM ili s obranom od ZAHTJEVA.
TROŠKOVI OBRANE ne uključuju opće i operativne izdatke ili naknade troškova povezanih s plaćama,
nadnicama i naknadama OSIGURANIKA.
„PRODUŽENO RAZDOBLJE PRIJAVE” jest vremensko razdoblje u trajanju od ŠEZDESET (60) MJESECI koje
slijedi odmah nakon isteka RAZDOBLJA POLICE tijekom kojeg se pisana obavijest može dati OSIGURATELJU
za:
(i) ZAHTJEV ili okolnost koja može naknadno dovesti do ZAHTJEVA, za SKRIVLJENU RADNJU počinjenu ili
navodno počinjenu prije isteka RAZDOBLJA POLICE ili
(ii) ISTRAGA o postupanju koje se dogodilo prije isteka RAZDOBLJA POLICE.
„ZAPOSLENIK ILI ZAPOSLENICI” jesu sve fizičke osobe u radnom odnosu s OSIGURANOM PRAVNOM
OSOBOM.
„SKRIVLJENA RADNJA POVEZANA S RADNIM ODNOSOM” jest stvarno ili navodno:
(i) neopravdano ili nepravedno otpuštanje, razrješenje ili prekid radnog odnosa bilo stvarni ili prividni,
uključujući kršenje ugovora (usmeno ili pisano), ili
(ii) lažna prikazivanja činjenica u vezi radnog odnosa, ili
(iii) nemogućnost davanja točnih poslovnih referenci, ili
(iv) kršenje zakona koji uređuju radne odnose ili imaju za cilj suzbijanje diskriminacije u radnim odnosima, ili
(v) uznemirivanje na radnom mjestu, uključujući i navodno stvaranje uznemirujućih uvjeta rada na
radnom mjestu, ili
(vi) nepravedno uskraćivanje prilike za razvoj karijere, zaposlenja ili napredovanja, ili
(vii) nepravedno kažnjavanje ili obavljanje ocjene rada radnika, ili
(viii) propuštanje usvajanja prikladnih načela i postupaka radnog odnosa ili radnog mjesta ili
(ix) kršenje zakona o zaštiti podataka, ili
(x) mjera odmazde prema radnicima zbog (uključujući, ali ne ograničavajući se na) upozoravanja na
nezakonite radnje (“zviždači”) ili druge slične pravno zaštićene radnje, ili
(xi) nanošenje emotivnog nemira, ili
(xii) kleveta, ili
(xiii) disciplinski postupak, ili
(xiv) nemarna procjena, zapošljavanje, zadržavanje ili upućivanje, ili
(xv) bilo kakav drugi nezakonit čin u vezi s radnim odnosom.
„ZAHTJEV ZA IZRUČENJE” jest;
(i) formalna molba, zahtjev, nalog za uhićenje ili drugi postupak pokrenut protiv OSIGURANIKA prema
odredbama važećih propisa Republike Hrvatske koji reguliraju postupak izručenja.
(ii) bilo kakav zahtjev državnih institucija prema OSIGURANIKU kojim se traži suradnja ili informacije pod
prijetnjom postupka izručenja ili drugog postupka prethodno navedenog pod (i) protiv OSIGURANIKA.

„TROŠKOVI IZRUČENJA” jesu opravdane i potrebne pravne naknade, troškovi i izdatci koje učini
OSIGURANIK uz pisani pristanak OSIGURATELJA, pod uvjetom da se takav pristanak neopravdano ne
zadržava ili odgađa, za davanje pravnog savjeta ili za pokretanje postupka ili obranu u postupcima
(uključujući žalbe u tim postupcima i troškove prijedloga za određivanje troškova dobivanja jamčevine),
uključujući reviziju sudske odluke ili putem drugog osporavanja kao odgovor na ZAHTJEV ZA IZRUČENJE.
„PRAVOMOĆNOST” je trenutak kada je isteklo razdoblje u kojem se može podnijeti žalba na bilo koju
odluku, presudu ili odbijanje donošenja mjere sudskog ili arbitražnog vijeća; ili kada se osoba odrekla prava
na žalbu, odustala od podnesene žalbe ili ako je žalba odbačena odnosno odbijena odnosno kada je pravo
na žalbu prestalo na drugi način.
„OSIGURANA PRAVNA OSOBA” je pravna osoba navedena u Planu police osiguranja.
„OSIGURANICI ” jesu sve fizičke osobe koje su bile, jesu ili će postati tijekom RAZDOBLJA POLICE:
(i)
predstavnici OSIGURANE PRAVNE OSOBE, njihovi zamjenici i pomoćnici te druge osobe odgovorne
na temelju zakona;
(ii)
osobe koje se nalaze na rukovodećim položajima, njihovi zamjenici i pomoćnici, uključujući
rukovodeće službenike, glavnog pravnika ili voditelja upravljanja rizikom OSIGURANE PRAVNE OSOBE;
(iii)
član bilo kojeg internog odbora, uključujući, ali ne ograničavajući se na upravni odbor, nadzorni
odbor, odbor za poštivanje zakonitosti, revizijski odbor i odbor za naknade OSIGURANE PRAVNE OSOBE;
(iv)
ZAPOSLENIK, uključujući ZAPOSLENIKA koji radi kao odvjetnik za i u ime OSIGURANE PRAVNE
OSOBE.
Dodatno, pokriće se proširuje i na sljedeće fizičke i pravne osobe, ali samo do razine do koje su uključeni u
ZAHTJEV ili ISTRAGU koja je pokrivena prema ovim uvjetima:
1. posjednici, nasljednici, zakonski zastupnici ili nositelji prava na imovini bilo kojeg OSIGURANIKA u slučaju
smrti, neubrojivosti, nelikvidnosti ili bankrota OSIGURANIKA
2. svaka osoba uključena u ZAHTJEV ili ISTRAGU zbog statusa bračnog ili izvanbračnog druga (uključujući
istospolnog partnera) OSIGURANIKA i njihova vlasništva ili interesa u imovini koja je potraživana kao
naknada u vezi s ZAHTJEVOM ili ISTRAGOM.
„OSIGURATELJ(I)” je pravna osoba navedena u Planu police osiguranja kao OSIGURATELJ.
„ISTRAGA(E)” jesu sve istrage, razmatranja, pritužbe, postupci sankcioniranja, utvrđivanja odgovornosti,
disciplinska ili ostala saslušanja, ispitivanje ili ostali slični postupci, bilo kazneni ili građanski, koje naredi,
istražuje, ovlasti ili izvrši bilo koje državno ili regulatorno tijelo ili drugo tijelo koje je ovlašteno istraživati
OSIGURANU PRAVNU OSOBU ili OSIGURANIKE koji djeluju u svojim funkcijama kao takvi, uključujući
istrage, razmatranja itd. koje naredi, istražuje, ovlasti ili izvrši bilo koje vladino revizijsko tijelo, Odbor interne
kontrole, porezna tijela, pučki pravobranitelj ili ured državnog odvjetnika ili slične institucije.
ISTRAGA je i interna istraga koju provodi OSIGURANA PRAVNA OSOBA ili koja se provodi u njihovo ime,
istražujući poslove OSIGURANE PRAVNE OSOBE, ili
OSIGURANIKE kao odgovor na izravan regulatorni, sudski ili drugi ovlašteni zahtjev nakon
SAMOPRIJAVLJIVANJA.
„LIMIT POKRIĆA” je iznos naveden u Planu police osiguranja koji (osim za pokrića definirana u ODJELJKU IV,
točkama A, B i C) predstavlja gornju granicu obveze OSIGURATELJA za isplatu naknade po svim osiguranim
slučajevima ukupno, bez obzira na broj podnesenih ZAHTJEVA ili ISTRAGA.

„ŠTETA” je svaki iznos koji su OSIGURANICI pravno obvezni platiti zbog svakog ZAHTJEVA ili ISTRAGE
za koju se primjenjuje pokriće, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
(i) nagodbe;
(ii) novčane naknade;
(iii) kamate za razdoblje prije i nakon donošenja odluke;
(iv) pravne troškove i izdatke podnositelja zahtjeva;
(iv) TROŠKOVE OBRANE;
(v) administrativne i prekršajne novčane kazne nametnute OSIGURANIKU koje je moguće osigurati
prema zakonima Republike Hrvatske.
ŠTETA ne uključuje novčane kazne i sankcije u kaznenom postupku ili TROŠKOVE ČIŠĆENJA.
„RAZDOBLJE POLICE” jest razdoblje navedeno u Planu police osiguranja.
„UGOVARATELJ OSIGURANJA” jest pravna osoba navedena u Planu police osiguranja.
„SAMOPRIJAVLJIVANJE” je stvarno prijavljivanje bilo kojem državnom tijelu, agenciji ili odjelu ili
regulatornom tijelu, službenom tijelu, ovlaštenom tijelu ili sudskoj vlasti koju podnese OSIGURANA
PRAVNA OSOBA, ili OSIGURANIK u skladu s obvezom o informiranju takvog državnog tijela, agencije
ili odjela, regulatornog tijela, službenog tijela, ovlaštenog tijela ili sudske vlasti o predmetima koji
dovode do stvarnih ili potencijalnih regulatornih problema, u kojima propuštanje obavještavanja
ili
odgađanje obavještavanja mogu sami dovesti do zakonskih posljedica.
„SKRIVLJENA RADNJA” jest svaka stvarna ili navodna pogreška, pogrešna izjava, zavaravajuća izjava,
uvreda, usmena kleveta ili kleveta (uključujući štetnu lažnu izjavu), radnja, propust, nemar,
neizvršavanje dužnosti (propisane zakonom ili na drugi način), kršenje ugovora, zloupotreba
povjerenja, kršenje obveze čuvanja tajnosti ili povreda obveze jamstva ovlaštenog tijela ili bilo koja
SKRIVLJENA RADNJA POVEZANA S RADNIM ODNOSOM, koju su počinili ili navodno počinili ili
pokušali počiniti OSIGURANICI, nakon početka razdoblja trajanja police, djelujući u svojim funkcijama
kao OSIGURANICI ili bilo koji drugi predmet u kojem je podnesen ZAHTJEV protiv OSIGURANIKA zbog
njihova djelovanja u funkciji OSIGURANIKA.

ODJELJAK IV: PROŠIRENJA POKRIĆA
A. Pokriće u slučaju krizne komunikacije
OSIGURANA PRAVNA OSOBA ili OSIGURANIK ima pravo angažirati usluge savjetnika za odnose s
javnošću ili drugih prikladnih savjetnika u slučaju da:
(i) objektivno smatra da je potrebno hitno djelovanje kako bi se spriječio ili umanjio potencijalni
ZAHTJEV ili ISTRAGA, ili
(ii) objektivno je potrebno ublažavanje nepovoljnog djelovanja na OSIGURANIKA zbog ZAHTJEVA ili
ISTRAGE objavljivanjem utvrđenja iz završne odluke o ZAHTJEVU ili ISTRAZI, a koja je bila u korist
OSIGURANIKA.
OSIGURANA PRAVNA OSOBA ili OSIGURANIK će poslati što je prije moguće pisanu obavijest
OSIGURATELJU da je takva radnja potrebna. Sve naknade i troškove koje objektivno izvrši
OSIGURANA PRAVNA OSOBA ili OSIGURANIK za angažiranje savjetnika za odnose s javnošću ili
drugog prikladnog savjetnika OSIGURATELJ će nadoknaditi maksimalno do 100.000 EUR agregatno za
vrijeme RAZDOBLJA POLICE (čak i ako se LIMIT POKRIĆA naveden u Planu police osiguranja time
premaši).

B. Upravljanje rizicima
OSIGURANICI će imati pravo zatražiti savjet od OSIGURATELJA nakon slanja obavijesti o okolnostima
koje bi prema njihovu mišljenju mogle naknadno dovesti do ZAHTJEVA ili ISTRAGE za koju bi vrijedilo
osigurateljno pokriće, o svome pravnom položaju i koracima koji bi mogli biti prikladni kako bi se
spriječio ili umanjio rizik takvog ZAHTJEVA ili ISTRAGE.
OSIGURATELJ pristaje snositi trošak takvog savjeta do maksimalno 10.000 EUR po OSIGURANIKU po
jednom zahtjevu i ukupno do 50.000 EUR (čak i ako se LIMIT POKRIĆA time premaši) za sve zahtjeve
podnesene prema ovoj odredbi. Bilo kakvi troškovi koje snosi OSIGURATELJ prema ovoj odredbi platit
će se odvojeno od svih plaćanja koja mogu nastati prema ovim uvjetima nakon podnošenja ZAHTJEVA
ili ISTRAGE za takve okolnosti. OSIGURATELJ zadržava pravo imenovanja ili odobravanja odvjetnika ili
drugih savjetnika od kojih se trebaju dobiti savjeti.
C. Dodatni troškovi izručenja
OSIGURATELJ će platiti u ime OSIGURANIKA na kojeg se odnosi ZAHTJEV ZA IZRUČENJE koji je
pokriven ovim osiguranjem, objektivne i potrebne izdatke inozemnog putovanja i smještaja za tog
OSIGURANIKA, njegova/njezina zakonskog bračnog druga ili životnog partnera ili djecu, izazvane
takvim ZAHTJEVOM ZA IZRUČENJE, maksimalno do 50.000 EUR za jedan ZAHTJEV i u cijelosti za sve
ZAHTJEVE (čak i ako se LIMIT POKRIĆA time premaši). Takvi su izdatci plativi dodatno uz bilo kakve
TROŠKOVE IZRUČENJA pokrivene ovom Policom.
D. Odricanje od izbjegavanja i odredaba o kršenju obveze obavještavanja o zahtjevima
(i)

OSIGURATELJ neopozivo pristaje na odricanje od svih prava koje može imati na izbjegavanje,
poništavanje ili povlačenje udjela OSIGURANE PRAVNE OSOBE ili OSIGURANIKA u ovom
osiguranju, osim zbog lažnog ili nepoštenog prešućivanja ili lažnog prikazivanja činjenica.
(ii) U slučaju da je OSIGURANIK ili OSIGURANA PRAVNA OSOBA trebala obavijestiti O ZAHTJEVU ili
o okolnosti koja bi kasnije mogla dovesti do ZAHTJEVA ili ISTRAGE, osigurateljima prethodne
police koja nudi rukovodećim i drugim odgovornim osobama pokriće od odgovornosti, ali to nisu
učinili, a osiguratelji prethodne police odbiju pružiti pokriće na temelju toga, onda pod uvjetom
da takvo propuštanje obavještavanje nije bilo nepošteno ili lažno i u slučaju da je se za takav
predmet obavijesti prema ovom osiguranju, pokriće će se pružiti prema ovom osiguranju, ali
samo do mjere da:
a. bi takvi predmeti bili pokriveni ovim osiguranjem ako su prvi put nastali tijekom RAZDOBLJA
POLICE i
b. ako bi pokriće na koje bi OSIGURANIK ili OSIGURANA PRAVNA OSOBA imale pravo prema
prethodnoj polici bilo u bilo kojem smislu više ograničavajuće od onoga pruženog tijekom
ovog RAZDOBLJA POLICE, onda je OSIGURATELJ odgovoran do mjere dostupne prema
takvoj prethodnoj polici i
c. ako je došlo do štete u postupanju ili rješavanju takvog predmeta zbog propuštanja
obavještavanja po prethodnoj polici, onda će se iznos koji OSIGURATELJ može naplatiti
umanjiti za takav iznos koji bi prema objektivnom mišljenju OSIGURATELJA bio naplativ u
odsustvu takve štete.
(iii) U slučaju kada je OSIGURANIK ili OSIGURANA PRAVNA OSOBA prekršila bilo koji uvjet ove Police
osiguranja i tako doprinijela povećanju štete, OSIGURATELJ nije u obvezi naknaditi to povećanje
štete.
U skladu s odredbama ovog proširenja, OSIGURATELJ neće odbiti isplatu ili odštetu na temelju
kršenja bilo koje odredbe navedene u Odjeljku VII: Obavještavanje o ZAHTJEVIMA i postupanje.

E. Razdvojivost osiguranja
Ovo osiguranje je razdvojivo u odnosu na svakog OSIGURANIKA i OSIGURANU PRAVNU OSOBU.
Podložno svim uvjetima i odredbama, ova će se Polica primjenjivati na svakog OSIGURANIKA i na
OSIGURANU PRAVNU OSOBU na isti način i u istoj mjeri kao da je odvojena Polica izdana za svaku
osobu.
Znanje ili radnje, izostavljanje, postupanje, izvodi ili izjave žalbi jednog OSIGURANIKA ili OSIGURANE
PRAVNE OSOBE neće se pripisivati drugim OSIGURANICIMA u svrhu određivanja postojanja ili
obujma pokrića za drugog OSIGURANIKA.
Znanje, radnje, izostavljanje, postupanje, izvodi ili izjave žalbi zajednički napravljene ili počinjene od
strane zakonom ovlaštenog predstavnika OSIGURANE PRAVNE OSOBE (ili ekvivalentni položaji)
pripisat će se OSIGURANOJ PRAVNOJ OSOBI u svrhu određivanja postojanja ili obujma pokrića za
OSIGURANU PRAVNU OSOBU (ali ne za OSIGURANIKA ili OSIGURANIKE).
F. Hitni TROŠKOVI OBRANE
OSIGURATELJI pristaju dati naknadno odobrenje na iznos maksimalno do 20% od LIMITA POKRIĆA za
TROŠKOVE OBRANE, ako se prethodni pisani pristanak OSIGURATELJA za nastanak takvih TROŠKOVA
OBRANE ne može objektivno pribaviti i pod uvjetom da se Dopune C i D ne primjenjuju.
G. OPSEG C
OSIGURATELJ će platiti UGOVARATELJU OSIGURANJA ili u njegovo ime bilo koji GUBITAK koji proizlazi
iz ODŠTETNOG ZAHTJEVA, prvotno podnesenog u Hrvatskoj tijekom TRAJANJA OSIGURANJA za
PROTUPRAVNU RADNJU koju je počinio OSIGURANIK pod sljedećim uvjetima:
(1) UGOVARATELJ OSIGURANJA će se smatrati OSIGURANIKOM po ovoj točki isključivo ukoliko se
takav ODŠTETNI ZAHTJEV podnese i vodi solidarno tijekom toga razdoblja protiv UGOVARATELJA
OSIGURANJA i fizičke OSIGURANE OSOBE (OSIGURANIKA) na temelju solidarne i pojedinačne
odgovornosti; i
(2) pokriće po ovoj točki bit će odobreno isključivo:
(a) ukoliko je ODŠTETNI ZAHTJEV pokriven STAVKOM I: OSIGURATELJNA KLAUZULA u odnosu na
fizičku OSIGURANU OSOBU (OSIGURANIKA); i
(b) u odnosu na GUBITAK UGOVARATELJA OSIGURANJA ili njegov dio koji se može pripisati
PROTUPRAVNOJ RADNJI fizičke OSIGURANE OSOBE (OSIGURANIKA) navodno ili stvarno
solidarno i pojedinačno odgovorne s UGOVARATELJEM OSIGURANJA; i
(3) TROŠKOVI OBRANE, koje je imao UGOVARATELJ OSIGURANJA, bit će pokriveni ovom točkom
ukoliko UGOVARATELJ OSIGURANJA i fizička OSIGURANA OSOBA (OSIGURANIK) koriste istog
odvjetnika bez ikakvog sukoba interesa; i
(4) pokriće po ovoj točki neće se odobriti u odnosu na bilo kakve novčane kazne i kazne, uključujući,
ali ne ograničavajući se na, građanske, kaznene, regulatorne ili administrativne novčane kazne i
kazne.
Pokriće, koje se odobrava u skladu s ovom točkom, ograničeno je na podlimit od 20% Iznosa
osiguranja navedenog u točki 3. Priloga i franšizu od 5.000 EUR za svaki gubitak.

ODJELJAK V: ISKLJUČENJA
OSIGURATELJ po ovoj Polici nije u obvezi izvršiti isplatu za sljedeće:
A. PRETHODNA OBJAVA koja proizlazi iz ili se pripisuje bilo kakvom ZAHTJEVU, okolnostima ili
ISTRAGAMA objavljenima prije datuma početka ovog osiguranja i prihvaćenima pod drugom policom

osiguranja odgovornosti rukovodećih i drugih odgovornih osoba u javnom sektoru, a kojima je ovo
osiguranje obnova ili zamjena, ili koje bi s vremenom mogla zamijeniti.
B. POSTUPANJE koje proizlazi iz ili se pripisuje:
a. vršenju bilo kakve namjerno nepoštene ili namjerno lažne radnje ili propuštanja od strane bilo
kojeg OSIGURANIKA ili:
b. bilo kakvom osobnom profitu ili prednosti koju su stekli OSIGURANICI, a na koju nisu imali
zakonsko pravo.
U slučaju da se ijedan od prethodno navedenih slučajeva ustanovi PRAVOMOĆNOM ODLUKOM
protiv OSIGURANIKA ili službenim pisanim priznanjem OSIGURANIKA. Prije PRAVOMOĆNE ODLUKE
ili službenog pisanog priznanja OSIGURATELJ će dati predujam za TROŠKOVE OBRANE u
skladu s pokrićem pruženim ovim osiguranjem.
C. RAT I TERORIZAM koji proizlazi iz ili se pripisuje ŠTETI ili oštećenjima izravno ili neizravno izazvanim
ratom, koji se događaju kroz rat ili kao posljedica rata, invazije, radnji stranih neprijatelja, terorizma,
neprijateljskih ili ratnih operacija (neovisno o tome je li rat proglašen), građanskog rata, pobune,
revolucije, ustanka, vojne ili uzurpatorske sile ili zapljene, nacionalizacije, rekvizicije ili uništenja ili
oštećenja imovine prema ili po naredbi bilo kakvog vladinog, javnog ili lokalnog ovlaštenog tijela.
D. SANKCIJE
Isključene su ŠTETE koje bi izložili OSIGURATELJE bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničavanju
prema odlukama Ujedinjenih naroda ili trgovačkim ili ekonomskim sankcijama, zakonima ili uredbama
Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva ili Sjedinjenih Američkih Država.
E. NESAVJESNO LIJEČENJE
OSIGURATELJ neće biti odgovoran za bilo kakve ZAHTJEVE koji su utemeljeni na, koji izravno ili
neizravno proizlaze iz, ili su u vezi s bilo kakvim financijskim gubitkom ili plaćanjem nastalim zbog
ISTRAGE, odnosno zbog ŠTETE proizašle iz bilo kojeg stvarnog ili navodnog nesavjesnog liječenja
počinjenog od strane bilo kojeg OSIGURANIKA ili OSIGURANE PRAVNE OSOBE.
F. ISKLJUČENJE SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA
OSIGURATELJ neće biti odgovoran za bilo kakve ZAHTJEVE koji su utemeljeni na, koji izravno ili
neizravno proizlaze iz, ili su u vezi s bilo kakvim seksualnim uznemiravanjem, uključujući i neželjene
seksualne ponude, zahtjeve za seksualne usluge ili drugi oblik verbalnog ili fizičkog ponašanja
seksualne prirode koji su postavljeni kao uvjet za zapošljavanje ili se koriste kao temelj za donošenje
odluka u vezi rada ili stvaraju okruženje koje utječe na obavljanje rada.
ODJELJAK VI: IZRAČUN IZNOSA NAKNADE PLATIVE OD STRANE OSIGURATELJA
A. OSIGURATELJ će platiti sto posto (100 %) ŠTETA koje prelaze ugovorenu FRANŠIZU (koja se
primjenjuje odvojeno s obzirom na svaki ZAHTJEV ili ISTRAGU) do LIMITA POKRIĆA čiji će iznos,
neovisno o trenutku plaćanja od strane OSIGURATELJA, biti maksimalni agregatni limit za koji je
obvezan OSIGURATELJ (osim ako ovdje nije drugačije navedeno) za sve ŠTETE koje su rezultat svih
ZAHTJEVA i ISTRAGA tijekom RAZDOBLJA POLICE ili PRODULJENOG RAZDOBLJA PRIJAVE.
B. Osim kako je predviđeno točkom A: Pokriće u slučaju krizne komunikacije i točkom F: Hitni
TROŠKOVI OBRANE u Odjeljku IV: Proširenje pokrića, nikakvi TROŠKOVI OBRANE neće nastati bez
pristanka OSIGURATELJA, pod uvjetom da se takav pristanak neće neopravdano zadržati ili odgoditi.
OSIGURATELJ pristaje dati predujam za TROŠKOVE OBRANE prema ovom osiguranju, ali ne kasnije od
90 dana od datuma kad su ti TROŠKOVI OBRANE prvi put prikazani OSIGURATELJU.
Osim ako ovdje nije drugačije navedeno, TROŠKOVI OBRANE su dio LIMITA POKRIĆA navedenog u
Planu police te ga u slučaju njihove isplate umanjuju.

ODJELJAK VII: OBAVJEŠTAVANJE O ZAHTJEVIMA I POSTUPANJE
A. OSIGURANA PRAVNA OSOBA i OSIGURANICI dužni su slati pisane obavijesti OSIGURATELJU o
svakom ZAHTJEVU ili ISTRAZI za koje postoji pokriće prema ovom osiguranju što je prije moguće,
nakon što bilo koja rukovodeća osoba ili glavni pravni savjetnik (ili ekvivalentni položaj) postane
svjestan takvog ZAHTJEVA ili ISTRAGE.
Obavijest OSIGURATELJU smatrat će se primljenom kad se preda u pisanom obliku.
Ako tijekom RAZDOBLJA POLICE ili PRODUŽENOG RAZDOBLJA PRIJAVE gdje je to primjenljivo
OSIGURANA PRAVNA OSOBA ili OSIGURANIK postane svjestan bilo kakvih okolnosti za koje se
objektivno očekuje da dovedu do ZAHTJEVA ili ISTRAGE, one mogu poslati pisanu obavijest
OSIGURATELJU o takvim okolnostima uključujući sve pojedinosti s datumima, fizičkim osobama i
pravnim osobama koje su uključene. Svaki naknadni ZAHTJEV ili ISTRAGA koje se prijavi
OSIGURATELJU i kojim se navodi, iz kojih proizlaze ili koje se temelje na ili se mogu pripisati takvim
okolnostima ili se navodi neka SKRIVLJENA RADNJA koja je jednaka ili povezana bilo kojoj SKRIVLJENOJ
RADNJI koja je očekivana u tim prijavljenim okolnostima, smatrat će se da je podneseno u vrijeme kad
je takvu obavijest o okolnostima primio OSIGURATELJ.
B. Svako pismo, zahtjev, sudski poziv ili postupak proslijedit će se u VITAS INVESTA d.o.o. odmah
nakon primitka.
C. OSIGURANICI i OSIGURANA PRAVNA OSOBA pružit će OSIGURATELJU sve informacije (uključujući,
ali ne ograničavajući se na svu povezanu dokumentaciju), suradnju i pomoć koje bi OSIGURATELJ
objektivno trebao kako bi se obranio od, isplatio ili pokrenuo spor u vezi ZAHTJEVA ili ISTRAGE, a koje
OSIGURANICI i OSIGURANA PRAVNA OSOBA imaju mogućnost pružiti.

ODJELJAK VIII: OPĆI UVJETI
A1. PLAĆANJE PREMIJE OSIGURANJA
(1) Premija se plaća unaprijed, odjednom za cijelu godinu osiguranja.
Ako je ugovoreno da se godišnja premija plaća u polugodišnjim, tromjesečnim ili mjesečnim
obrocima, OSIGURATELJU pripada premija za
cijelu godinu osiguranja. OSIGURATELJ ima
pravo da od bilo koje isplate iz temelja predmetnog osiguranja naplati sve neplaćene obroke
premije tekuće godine osiguranja.
(2) UGOVARATELJ OSIGURANJA je dužan platiti premiju na račun OSIGURATELJA o vlastitom trošku.
Ako se premija plaća putem pošte, banke ili neke druge ustanove za platni promet smatrat će se
da je UGOVARATELJ OSIGURANJA podmirio svoju obvezu prema OSIGURATELJU na dan kada je
takva ustanova primila od UGOVARATELJA OSIGURANJA nalog za plaćanje i to kada je taj nalog
postao neopoziv u skladu s zakona kojim se uređuje platni promet.
(3)
Ako UGOVARATELJ OSIGURANJA zakasni s plaćanjem premije OSIGURATELJ ima pravo
obračunati zatezne kamate i troškove opomene.
(4) Mjesto plaćanja premije je mjesto u kojem UGOVARATELJ OSIGURANJA ima svoje sjedište,
odnosno prebivalište, ako ugovorom nije određeno neko drugo mjesto.
A2. POSLJEDICE NEPLAĆANJA PREMIJE
(1) Ako UGOVARATELJ OSIGURANJA premiju koja je dospijela nakon sklapanja ugovora o osiguranju
ne plati u cijelosti, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po
samom zakonu nakon isteka roka od
30 (trideset) dana od kada je UGOVARATELJU

OSIGURANJA uručeno preporučeno pismo OSIGURATELJA s obaviješću o dospjelosti premije, ali
s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne 30 (trideset) dana od dospjelosti premije.
(2) U svakom slučaju ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne bude plaćena u
roku od godine dana od dospjelosti.
(3) Ako je OSIGURATELJ s obzirom na ugovoreno trajanje osiguranja odobrio popust na premiju, u
slučaju prijevremenog raskida ugovora o osiguranju Osiguratelj
ima pravo od ugovaratelja
osiguranja zahtijevati razliku između obračunate premije i premije koja bi bila obračunata da je
osiguranje bilo sklopljeno na stvarni rok trajanja osiguranja.

A3. TRAJANJE UGOVORA O OSIGURANJU I OSIGURATELJNO POKRIĆE
(1) Trajanje ugovora o osiguranju određeno je na polici osiguranja.
(2) Osigurateljno pokriće počinje u 24:00 sata onoga dana koji je na polici osiguranja naveden kao
dan početka osiguranja, ako nije drugačije ugovoreno, uz uvjet da je do tada u cijelosti plaćena
premija osiguranja ili njezin prvi obrok i prestaje u 24:00 sata posljednjeg dana trajanja
osiguranja.
(3) Ako premija osiguranja ili njezin prvi obrok nisu u cijelosti plaćeni do dana koji je na polici
osiguranja naveden kao dan početka osiguranja, tada osigurateljno pokriće počinje u 24:00 sata
dana kada je u cijelosti uplaćena premija osiguranja ili njezin prvi obrok.

B. ODREDBE O „IZBJEGAVAJUĆEM“ STATUSU
Ovo osiguranje se neće primjenjivati na ZAHTJEVE koji proizlaze iz ili se mogu pripisati SKRIVLJENIM
RADNJAMA ili ISTRAGAMA o postupanjima povezanima s OSIGURANOM PRAVNOM OSOBOM koja se
događaju nakon dana:
(i) spajanja OSIGURANE PRAVNE OSOBE s drugom pravnom osobom (koja nije druga OSIGURANA
PRAVNA OSOBA), osim ako OSIGURANA PRAVNA OSOBA nije preostala pravna osoba ili
(ii) konsolidacije OSIGURANE PRAVNE OSOBE s drugom pravnom osobom (koja nije i druga
OSIGURANA PRAVNA OSOBA) ili
(iii) stjecanja u osnovi sve imovine OSIGURANE PRAVNE OSOBE od strane druge pravne osobe (koja
nije i druga OSIGURANA PRAVNA OSOBA), osobe ili grupe osoba ili pravnih osoba koje djeluju
zajednički.
U slučaju nelikvidnosti, bankrota ili organizacijskog restrukturiranja OSIGURANE PRAVNE OSOBE,
OSIGURATELJ i UGOVARATELJ OSIGURANJA mogu odlučiti zajedničkim dogovorom da stave Policu u
„izbjegavajući“ status s određenim datumom stupanja na snagu. Takva odluka podložna je potvrdi,
pregledu i prihvaćanju dostatnih informacija koje bi dopustile OSIGURATELJU razumijevanje
materijalnih promjena u situaciji OSIGURANE PRAVNE OSOBE i shodno tome procjenu izloženosti.
C. ZASTUPANJE
OSIGURANA PRAVNA OSOBA i OSIGURANIK ima pravo i dužnost braniti se ili pobijati sve ZAHTJEVE ili
ISTRAGE. OSIGURATELJ ima pravo udružiti se s OSIGURANICIMA i OSIGURANOM PRAVNOM OSOBOM
u obrani ili rješavanju takvih ZAHTJEVA ili ISTRAGA.
OSIGURANIK može imenovati odvjetnike koji zastupaju i/ili predstavljaju OSIGURANIKE uz prethodni
pisani pristanak OSIGURATELJA koji se neće neopravdano zadržati ili odugovlačiti.

Radi otklanjanja sumnje prihvaća se da u slučaju stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa između
bilo kojeg OSIGURANIKA ili OSIGURANE PRAVNE OSOBE, onda se na njihov zahtjev i uvijek podložno
pisanom pristanku OSIGURATELJA koji se neće neopravdano zadržati ili odugovlačiti, odvojeni
odvjetnici mogu imenovati kako bi se zaštitili njihovi interesi.
D. NAGODBA
Ako OSIGURANIK pristane na nagodbu koju je predložio OSIGURATELJ i koja je prihvatljiva
podnositelju zahtjeva, primjenjivi iznos FRANŠIZE retroaktivno će se smanjiti za dvadeset i pet posto
(25 %), pod uvjetom da OSIGURANIK pristane na takvu nagodbu unutar šezdeset (60) dana od prve
ponude za nagodbu predložene od OSIGURATELJA.
E. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST
Na ovu policu osiguranja primjenjivati će se pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih
odredaba.
OSIGURANA PRAVNA OSOBA, OSIGURANIK i OSIGURATELJ sve sporove koji nastaju na temelju ove
Police osiguranja podvrgavaju isključivoj nadležnosti sudova Republike Hrvatske. Za sve sporove koji
nastanu u vezi ove Police kao nadležan određuje se sud sjedišta OSIGURANIKA.
F. OBAVIJESTI
1. Svaka obavijest ili pristanak koji se mora pribaviti prema ovoj Polici mora biti dan u pisanom obliku i
dostavljen osobno ili posredstvom dostavne službe, poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.
Sve obavijesti koje se predaju na takav način smatrat će se predanim i primljenim u trenutku kad
se osobno dostave ili kad se pošalju telefaksom, računalom, odnosno na drugi dan nakon dana
slanja obavijesti ako se šalju posredstvom dostavne službe ili poštom.
2. Obavijesti OSIGURANOJ PRAVNOJ OSOBI i/ili OSIGURANICIMA poslat će se UGOVARATELJU
OSIGURANJA na njegovu adresu navedenu u Polici, osim ako ne postoji sukob interesa, u kojem se
slučaju obavijesti šalju izravno OSIGURANOJ PRAVNOJ OSOBI i/ili OSIGURANICIMA.
3. UGOVARATELJ OSIGURANJA je dužan pisanim putem obavijestiti OSIGURATELJA o promjeni svog
sjedišta putem pošte, faksa ili elektroničkim putem.
G. OVLAŠTENJE
OSIGURANICI i OSIGURANA PRAVNA OSOBA su suglasni da je UGOVARATELJ OSIGURANJA
imenovan i ovlašten da djeluje kao zastupnik u ime OSIGURANIKA i OSIGURANE PRAVNE OSOBE u
odnosu na slanje i primanje obavijesti prema ovom osiguranju (osim za slučaj sukoba interesa), na
plaćanje premija i na sklapanje sporazuma o bilo kakvim dodatnim posebnim klauzulama koje mogu
postati dio Police osiguranja tijekom RAZDOBLJA POLICE.
H. SANKCIJE
Osiguratelj neće biti dužan izvršavati bilo kakve isplate OSIGURANOJ PRAVNOJ OSOBI ili u ime
OSIGURANE PRAVNE OSOBE ili bilo kojem OSIGURANIKU:
(i) s kojima je osiguratelju zabranjeno obavljati transakcijsko poslovanje ; ili
(ii) s kojima je osiguratelju zabranjeno pružati usluge osiguranja ili nuditi druge ekonomske
pogodnosti ; ili
(iii) koji su proglašeni nesposobnim za primanje ekonomskih pogodnosti zbog embarga ili druge
gospodarske sankcije nametnute zakonima ili propisima koji se primjenjuju na policu osiguranja,
osiguratelja, osiguranika ili njegovog kontrolnog subjekta.

I. PODIJELJENA ODGOVORNOST
Obveze suosiguratelja iz ugovora o osiguranju kojeg su zajednički sklopili su podijeljene i ograničene
su isključivo na opseg individualne preuzete obveze svakog osiguratelja. Suosiguratelj nije odgovoran
za obveze drugog suosiguratelja koji zbog bilo kojeg razloga nije ispunio cijelu ili dio svoje obveze.
NAPOMENA:
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili proturječnosti vezano za tumačenje ove police osiguranja, prevladat
će ona jezična inačica police osiguranja koja više pogoduje OSIGURANIKU.

14. TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Nabava usluga osiguranja od odgovornosti javnih službenika za Općinu
Viškovo za osigurateljno razdoblje 2020. godinu
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem Troškovnika u Prilogu I. te je obavezan
ispuniti sve stavke Troškovnika za predmet nabave za koji podnosi ponudu. Nije prihvatljivo
precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.
Troškovnik je u Excel obliku te je dozvoljene ispunjavanje samo stavke: jedinična cijena,
ukupna cijena i sveukupna cijena.

______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)

