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Zastupnik u Hrvatskome saboru, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, postavio je, 

sukladno s člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 

69/17), zastupničko pitanje u vezi s obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti. 

   

 Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

Sukladno članku 10. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne 

novine, broj 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14) društvo za osiguranje dužno je obavijestiti 

nadzorno tijelo (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) o uvjetima osiguranja koje 

koristi za obvezna osiguranja u prometu najkasnije 60 dana prije njihove promjene i to u 

svrhu provjere jesu li sukladni s propisima, osiguravateljskim načelima i pravilima struke. 

Društvo za osiguranje dužno je oblikovati premije osiguranja na temelju aktuarskih metoda i 

načela tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o 

osiguranju uključujući i formiranje dostatnih pričuva za navedeno osiguranje. Nadzorno tijelo 

može tražiti od društva za osiguranje dostavu cjenika premija, tehničkih podloga i ostalih 

elemenata korištenih za izračun premija osiguranja, a u svrhu provjere jesu li usklađeni s 

propisima Republike Hrvatske.  

 

Prema podacima kojima raspolaže Hrvatska agencija za nadzor financijskih 

usluga proizlazi da su registarske oznake i dalje jedan od rizičnih faktora koji društva za 

osiguranje uzimaju pri određivanju visine premije obveznog osiguranja od automobilske 

odgovornosti te da dio društava za osiguranje i dalje koristi registarske oznake raspoređene u 

sedam cjenovnih razreda kao rizični faktor. Međutim, uočene su određene promjene u 

primjeni segmentacije rizika pa dio društava za osiguranje ne koristi sedam cjenovnih razreda 

(smanjili su broj cjenovnih razreda na četiri) ili koristi druge zemljopisne ili regionalne 

razrede s obzirom na prebivalište vlasnika vozila. 

 

Potrebno je naglasiti da društva za osiguranje oblikuju segmentaciju rizika 

sukladno vlastitoj strategiji te politici preuzimanja rizika, pri čemu oblikuju premije 

osiguranja na temelju aktuarskih metoda i načela za utvrđivanje rizika.  
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Dakle, društva za osiguranje samostalna su u donošenju cjenika premija te, 

također, samostalno donose odluke o kreiranju određenih cjenovnih razreda, sve u okvirima 

Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, a što u nadzoru provjerava Hrvatska agencija za 

nadzor financijskih usluga. 

 

Naposljetku, bitno je napomenuti da je na tržištu osiguranja u tijeku intenzivna 

tržišna utakmica koja je posljednjih nekoliko godina dovela do značajnog pada visine premija 

obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. 

 

Slijedom svega navedenoga, izmjena propisa kojim bi se „vlasnici vozila 

stavili u ravnopravan položaj, bez obzira na mjesto u kojem registriraju vozilo u Republici 

Hrvatskoj“, bila bi nedopuštena intervencija u poslovanje društava za osiguranje, odnosno 

utjecaj na politiku preuzimanja rizika. 

 

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija. 

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 
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U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, 
zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga 
sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora.

Molim Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko 
pitanje koje se nalazi u privitku ovoga dopisa predsjedniku Vlade Republike Hrvatske 
gospodinu Andreju Plenkoviću.

S poštovanjem.

Siniša Hajdaš Dončić
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Siniša Hajdaš Dončić, 
potpredsjednik Hrvatskoga sabora

Zagreb, 6. ožujka 2018. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
n/r gospodin Andrej Plenković, predsjednik 

Vlade Republike Hrvatske

Predmet: Zastupničko pitanje, obavezno osiguranje motornih vozila

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

Osiguravateljske kuće koje obavljaju poslove obveznog osiguranja od automobilske 
odgovornosti, ovisno o području Republike Hrvatske na kojem se motorno vozilo registrira, 
imaju različite cjenike za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti te dolazi do 
značajnog, ali i neopravdanog nesrazmjera cijena premije osiguranja što ovisi samo o mjestu 
registracije, a ne o stvarnom riziku od mogućnosti štete.
Hoće li Vlada Republike Hrvatske pristupiti izmjeni zakonske regulative (i koje), kako bi se 
vlasnici vozila stavili u ravnopravan položaj, bez obzira na mjesto u kojem registriraju vozilo 
u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem.

Siniša Hajdaš Dončić
potpi^dsjednik Hrvatskoga sabora
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