
 

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom 
po službenoj dužnosti radi utvrđenja ispunjenja uvjeta za prestanak važenja dozvole za 
obavljanje poslova distribucije osiguranja izdane Dragici Stubičar iz Rasinje, Takačev Brijeg 
34, OIB: 81311936043, suvlasnici obrta NIKOLA, obrt za zastupanje u osiguranju, Nikola 
Stubičar i Dragica Stubičar, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7, na temelju odredbe članka 
15. stavka 1. 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, 63/20 i 133/20, 63/20, 133/20 i 151/22), na sjednici 
Upravnog vijeća održanoj 19. siječnja 2023., donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
 
 

1. Dragici Stubičar iz Rasinje, Takačev Brijeg 34, OIB: 81311936043, suvlasnici obrta 
NIKOLA, obrt za zastupanje u osiguranju, Nikola Stubičar i Dragica Stubičar, 
Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7, dana 5. siječnja 2023., prestala je važiti 
dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 20. listopada 2021. 
rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-
03/21-01/92, URBROJ: 326-01-22-21-4. 
 

2. Utvrđuje se da tvrtka obrta za zastupanje u osiguranju iz točke 1. sada glasi: NIKOLA, 
obrt za zastupanje u osiguranju, Nikola Stubičar, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 
7. 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407 (dalje u tekstu: Hanfa), 
zaprimila je dana 5. siječnja 2023. obavijest Nikole Stubičara iz Koprivnice, Trg bana Josipa 
Jelačića 7, OIB: 21891082719, suvlasnika obrta za zastupanje u osiguranju NIKOLA, obrt za 
zastupanje u osiguranju, Nikola Stubičar i Dragica Stubičar, Koprivnica, Trg bana Josipa 
Jelačića 7, (dalje u tekstu: Obrt), o istupanju suvlasnice Obrta Dragice Stubičar iz Rasinje, 
Takačev Brijeg 34, OIB: 81311936043, iz zajedničkog obrta. 
 
U prilogu predmetne obavijesti je dostavljeno rješenje Koprivničko-križevačke županije, 
Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, od dana 5. siječnja 
2023. pod KLASA: UP/I-311-02/23-01/15, URBROJ: 2137-04/21-23-2, o istupanju ortaka iz 
zajedničkog obrta. 
 
Hanfa je utvrdila da je 24. lipnja 2021. donijela rješenje pod KLASA: UP/I 974-03/21-01/58, 
URBROJ: 326-01-22-21-42 kojim je Nikoli Stubičaru iz Kunovec Brega, Koprivnička ulica 108, 
OIB: 21891082719, izdala dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja kao osnivaču 
obrta NIKOLA, obrt za zastupanje u osiguranju, Nikola Stubičar, Kunovec Breg, Koprivnička 
ulica 108, a kojem je temeljem „Ugovora o ortaštvu“ sklopljenom dana 11. listopada 2021. 
pristupila Dragica Stubičar iz Rasinje, Takačev Brijeg 34, OIB: 81311936043, kojoj je 
rješenjem Hanfe pod KLASA: UP/I 974-03/21-01/92, URBROJ: 326-01-22-21-4, izdana 
dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja kao suvlasnice Obrta. 
 
S obzirom na to da je Dragica Stubičar iz Rasinje, Takačev Brijeg 34, OIB: 81311936043, 

suvlasnica Obrta, donijela odluku o istupanju iz zajedničkog obrta, nastupila je okolnost iz  

odredbe članka 413. stavka 3. točke 3. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 

112/18, 63/20, 133/20 i 151/22; dalje u tekstu: Zakon o osiguranju), kojom odredbom je 

reguliran prestanak važenja dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili 
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reosiguranja, pa je na temelju odredbe članka 413. stavka 5. Zakona o osiguranju u vezi s 

odredbom članka 405. stavka 7. istog Zakona, valjalo riješiti kao u točki 1. izreke ovog rješenja. 

Također, uvidom u rješenje Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za 
gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, od dana 5. siječnja 2023. pod KLASA: 
UP/I-311-02/23-01/15, URBROJ: 2137-04/21-23-2, o istupanju ortaka iz zajedničkog obrta s 
danom 4. siječnja 2023., utvrđeno je da tvrtka Obrta sada glasi NIKOLA, obrt za zastupanje u 
osiguranju, Nikola Stubičar, Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7, stoga je slijedom 
navedenog utvrđeno kao u točki 2. izreke 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 994-03/23-01/03 
URBROJ: 326-01-22-23-3 

 

Zagreb, 19. siječnja 2023. 
 
 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
dr.sc. Ante Žigman 


