
 

 

Na temelju članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05 i 12/12) i članka 413. stavka 5. Zakona o 
osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 112/18 i 63/20), Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi utvrđenja ispunjenja 
uvjeta za prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja društvu Kod 
Sigurnosti d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Istarska 30, OIB: 
75923117474, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. kolovoza 2020. donosi 
 
 

RJEŠENJE 
 
 
Društvu Kod Sigurnosti d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, 
Istarska 30, OIB: 75923117474, dana 14. ožujka 2020. prestala je važiti dozvola za obavljanje 
poslova distribucije osiguranja izdana 15. ožujka 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/07-37/28, URBROJ: 326-112-07-2.  
 
 

Obrazloženje 
 
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) je dana 31. ožujka 
2020. u predmetu, KLASA: 974-12/20-01/01, URBROJ: 383-20-2, zaprimila obavijest jedinog 
člana društva Kod Sigurnosti d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, 
Istarska 30, OIB: 75923117474 (dalje u tekstu: Društvo) Valentine Ljubešić iz Pleternice, 
Vinogradska 9, OIB: 04950344835, o promjeni opisnog dijela tvrtke i predmeta poslovanja 
Društva. Predmetnoj obavijesti priloženo je rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 12. ožujka 
2020., pod poslovnim brojem Tt 20/7382-2, o promjeni opisnog dijela tvrtke Društva i predmetu 
poslovanja. 
 
Hanfa je na temelju navedene obavijesti izvršila uvid u stranice sudskog registra i utvrdila da 
je 13. ožujka 2020. proveden upis promjene predmeta poslovanja Društva na način da je 
brisana djelatnost distribucija osiguranja te promjene opisnog dijela tvrtke Društva u Kod 
Sigurnosti d.o.o. za usluge koji ima pravni učinak od 14. ožujka 2020. godine. 
 
Nadalje, Hanfa je 28. studenoga 2017. zaprimila obavijest društva FAMILIA d.o.o. za 
posredovanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Istarska 30, KLASA: 974-12/17-01/156, 
URBROJ: 383-17-1, o promjeni tvrtke u Kod Sigurnosti d.o.o. za posredovanje u osiguranju 
prema Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Tt-17/41265-4, od 7. 
studenoga 2017. godine. 
 
Naime, društvo FAMILIA d.o.o. za posredovanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Novska 
22, dana 15. ožujka 2007. rješenjem Hanfe KLASA: UP/I-453-02/07-37/28, URBROJ: 326-
112-07-2, ishodilo je dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.  
 
Nadalje, odredbom članka 139. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
osiguranju (Narodne novine, broj 112/18) propisano je da je društvo za posredovanje u 
osiguranju i reosiguranju koje ima dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i 
reosiguranju ovlašteno za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja. 
 



 

 

Također, odredbom članka 139. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
osiguranju (Narodne novine, broj 112/18) propisano da je da su društva za posredovanje u 
osiguranju i reosiguranju dužna do 23. veljače 2019. promijeniti naziv tvrtke u društvo za 
brokerske poslove u osiguranju i reosiguranu. 
 
Slijedom navedenog, Hanfa je 20. ožujka 2019. zaprimila obavijest društva Kod Sigurnosti 
d.o.o. za posredovanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Istarska 30, KLASA: 974-12/19-
03/02, URBROJ: 383-19-7, o promjeni opisnog dijela tvrtke u Kod Sigurnosti d.o.o. za 
brokerske poslove u osiguranju i predmeta poslovanja u distribucija osiguranja, prema 
Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Tt-19/7963-2, od 6. ožujka 2019. 
godine. 
 
S obzirom na to da je dana 14. ožujka 2020. Društvo brisalo djelatnost distribucija osiguranja 
u predmetu poslovanja, time je nastupila okolnost iz odredbe članka 413. stavka 3. točke 3. 
Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 112/18 i 63/20; dalje u tekstu: Zakon o 
osiguranju), kojom odredbom  je reguliran prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova 
distribucije osiguranja, pa je na temelju odredbe članka 413. stavka 5. Zakona o osiguranju 
valjalo riješiti kao u izreci ovog rješenja. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog 
rješenja.  
 
KLASA: UP/I 974-03/20-01/60 
URBROJ: 326-01-22-20-2 
 
Zagreb, 27. kolovoza  2020. 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
                 dr. sc. Ante Žigman 


