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Pomorski fakultet u Splitu kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. 
Zakona o javnoj nabavi N.N. br. 120/2016 (u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi) i čl. 10., čl. 12. st. 
5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Naručitelja (u daljnjem tekstu: Pravilnik), 
provodi postupak jednostavne nabave E-JN 19/22 s ciljem zaključenja police osiguranja studenata od 
posljedice nesretnog slučaja (nezgode). 
 
 
1. OPĆI PODACI 

 
1.1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU 

Naziv javnog naručitelja: Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet 
Sjedište javnog naručitelja: Ruđera Boškovića 37, 21000 Split 
Odgovorna osoba javnog naručitelja: prof. dr. sc. Pero Vidan 
OIB: 24624257529 
Broj telefona: 021/619402 
Broj telefaksa: 021/619499 
Internetska adresa: www.pfst.hr 
Adresa elektroničke pošte: dekan@pfst.hr 
 
1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT 

Osoba zadužena za kontakt:  
Kristina Sladojević, mr.oec. 
Broj telefona: 021/619 424 
Adresa elektroničke pošte: ksladojevic@pfst.hr 
 
1.3. EVIDENCIJSKI BROJ JEDNOSTAVNE NABAVE: E-JN 19/22. 

 

1.4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 55.000,00 kn bez PDV-a 

 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 
2.1. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave je usluga 24-satnog osiguranja studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) 
za  akademsku godinu 2022./2023. 
 
2.2. KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

Osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja je grupno osiguranje za sve upisane redovne i 
izvanredne studente u akademskoj godini 2022./2023. Broj upisanih studenata u akademskoj 
2022./2023. godini nije moguće točno odrediti, te će ih Naručitelj naknadno definirati nakon odabira 
najpovoljnije ponude, odnosno nakon završetka upisa u akademsku godinu. Dakle broj osiguranih 
studenata u ovom postupku jednostavne nabave je okvirni. Naručitelj vrši plaćanje na temelju točno 
određenog broja studenata, odnosno točno upisanog broja studenata. Preporučena cijena premije 
osiguranja iznosi 30,00 kuna po osiguranoj osobi (studentu) sukladno Odluci Senata Sveučilišta u 
Splitu. Studenti su osigurani kako za vrijeme predavanja, tako i u svakodnevnom životu, dakle tijekom 
24 sata dnevno. 
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2.3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 

Rizici za koje se vrše isplate osiguranih svota od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) su: 
- nastupanje trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (ako ukupni % invaliditeta 

iznosi preko 50%, tada se na svaki dio % invaliditeta koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki iznos 
naknade); 

- 100% trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja (nezgode); 
- smrt uslijed nesretnog slučaja (nezgode); 
- dnevna naknada za izostanak s nastave uslijed nesretnog slučaja (nezgode) od prvog dana kad je 

počelo liječenje, najviše do 200 dana, bez obzira što je jednogodišnja polica istekla, a izostanak s 
nastave je prešao u drugo osiguravateljsko razdoblje; 

- dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), 
najviše do 365 dana, bez obzira što je jednogodišnja polica istekla, a boravak u bolnici je prešao u 
drugo osiguravateljsko razdoblje; 

- trošak liječenja uslijed nesretnog slučaja (nezgode); 
- lom kosti uslijed nesretnog slučaja (nezgode); 
 

 

2.4. ROK PRUŽANJA USLUGE 

Usluga osiguranja studenata se ugovara za akademsku godinu 2022./2023., za period od 01.10.2022. 
godine do 30.09.2023. godine. 
Osiguranje počinje u 24,00 sata onog dana koji je označen kao početak osiguranja i prestaje u 24,00 
sata onog dana koji je naveden kao dan prestanka osiguranja. 
  
 

3. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 
 

3.1. Isprava o upisu u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi 
poslovnog nastana gospodarskog subjekta.  
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim ažuriranim izvodom.  
Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje 
obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.   
Dokaz se prilaže u preslici. 

 

3.2. Ovlaštenje, suglasnost i slično koji su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za 
obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave. 
Odobrenje za rad društva izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) koje je 
propisano kao uvjet za rad sukladno Zakonu o osiguranju, odnosno Rješenje nadzornog tijela o 
usklađenju ponuditelja s odredbama Zakona o osiguranju sukladno odredbama Zakona o osiguranju. 
Izdavatelj dokaza: Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Dokaz se prilaže u preslici. 

 

3.3. Važeći opći, posebni i dopunski uvjeti osiguranja za osiguranje od posljedice nesretnog slučaja  
Gospodarski subjekti su kao sastavni dio ponude obvezni dostaviti službene važeće opće, posebne i 
dopunske uvjete osiguranja za osiguranje posljedice nesretnog slučaja, a koji u svemu moraju 
odgovarati minimalnim uvjetima osiguranja Naručitelja predviđenim ovim Pozivom na dostavu 

ponude. 
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4. PODACI O PONUDI 

 
4.1. SADRŽAJ PONUDE 

Ponuditelji moraju priložiti ispunjen i ovjeren Ponudbeni list, dokaze o sposobnosti i ispunjen i 
ovjeren troškovnik,  te sastaviti ponudu kako slijedi: 

1. Popunjeni ponudbeni list (Obrazac 1.) 

2. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva na dostavu ponude (Obrazac 2.) 

3. Uvjeti sposobnosti ponuditelja 

4. Ispunjen i ovjeren izvorni Troškovnik (Obrazac 3.) 

Ponuditelj je dužan dokumente u ponudi, po redoslijedu iz Sadržaja ponude, složiti i uvezati u 
jedinstvenu cjelinu. 

 

4.2. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 

a) Ponuditelji dostavljaju ponude s cijenom u kunama.  
b) Cijena ponude piše se brojkama. 
c) Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije 

decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku, te cijenu 
ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom 
listu. 

d) Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen 
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis 
cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu 
predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za 
upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

e) U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi i 
popusti.   

f) Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet javne nabave. 
g) Cijena ponude je promjenjiva na način da će ovisiti o konačnom broju upisanih studenata, ali ne 

smije prijeći procijenjenu vrijednost nabave. 
h) Ponuđene jedinične cijene premija osiguranja po osiguranoj osobi (studentu) su fiksne i 

nepromjenjiva za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza i neće se mijenjati za vrijeme trajanja 
police osiguranja, osim ako te promjene idu u prilog Naručitelju.  

i) Ponuđene visine premija osiguranja posljedice nesretnog slučaja po osiguranoj osobi (studentu) 
su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza i neće se mijenjati za 
vrijeme trajanja police osiguranja, osim ako te promjene idu u prilog Naručitelju. 

 

 
4.3. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Ugovor o jednostavnoj nabavi sklopiti će se s ponuditeljem koji dostavi najbolje ocjenjenu ponudu 
prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. 
Kriterij za odabir najbolje ocjenjene ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. 
Kriteriji za izbor ponude jesu: Cijena ponude – 20%, Visina osiguranih rizika – 80% 
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Specifikacija kriterija za izbor: 

1. Kriterij ukupne cijene ponude (KUC) do 20% 

2. Kriterij nastupanja trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) 
(ako ukupni % invaliditeta iznosi preko 50%, tada se na svaki dio % 
invaliditeta koji iznosi preko 50%, priznaju dvostruki iznos naknade) (KTI1) 

do 30% 

3. Kriterij 100% trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (KTI2) do 10% 

4. Kriterij smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (KSUN) do 10% 

5. Kriterij dnevne naknade za izostanak s nastave uslijed nesretnog slučaja 
(nezgode), najviše do 200 dana (KDN1) 

do 10% 

6. Kriterij dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica 
uslijed nesretnog slučaja (nezgode), najviše do 365 dana (KDN2) 

do 10% 

7. Kriterij trošak liječenja uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (KTL) do 5% 

8. Kriterij lom kostiju uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (KLK) do 5% 

UKUPNO: do 100% 

 

Razrada pojedinačnih kriterija: 

1. Kriteriji ukupne cijene (KUC) do 20% 

Način izračuna utjecaja cijene utvrđen je slijedećom formulom: 
PKUC = (NPUC/UPC) * 20 
Gdje je: 
PKUC – postotak iz kriterija ukupne cijene 
NPUC – najniža ponuđena ukupna cijena po ponudi osiguranja od svih pristiglih 
prihvatljivih ponuda 
UPC – ukupna cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje 

2. 

Kriterij nastupanja trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) 
(ako ukupni % invaliditeta iznosi preko 50%, tada se na svaki dio % 
invaliditeta koji iznosi preko 50%, priznaju dvostruki iznos naknade) 
(KTI1) 

do 30% 

Način izračuna utjecaja kriterija KTI1 temeljen je na ponuđenom iznosu trajne invalidnosti 
uslijed nesretnog slučaja (nezgode). Računa se po sljedećoj formuli: 
PKTI1 = (PIOTI1/NPIOTI1) * 30 
Gdje je: 
PKTI1 – postotak iz Kriterija nastupanja trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja 
(nezgode). 
PIOTI1 – ponuđeni iznos osiguranja trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) 
ponuditelja koji se ocjenjuje. 
NPIOTI1 – najviši ponuđeni iznos osiguranja trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja 
(nezgode) od svih pristiglih prihvatljivih ponuda. 

3. Kriterij 100% trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (KTI2) do 10% 
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Način izračuna utjecaja kriterija KTI2 temeljen je na ponuđenom iznosu za osiguranje 100 
% trajne invalidnost uslijed nesretnog slučaja (nezgode). Računa se po sljedećoj formuli: 
PKTI2 = (PIOTI2/NPIOTI2) * 10 
Gdje je: 
PKTI2 – postotak iz Kriterija 100%  trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja (nezgode). 
PIOTI2 – ponuđeni iznos osiguranja 100 % trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja 
(nezgode) ponuditelja koji se ocjenjuje. 
NPIOTI2 – najviši ponuđeni iznos osiguranja 100 % trajne invalidnosti uslijed nesretnog 
slučaja (nezgode) od svih pristiglih prihvatljivih ponuda. 

4. Kriterij smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (KSUN) do 10% 

Način izračuna utjecaja kriterija KSUN temeljen je na ponuđenom iznosu osiguranja za 
smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode). Računa se po sljedećoj formuli: 
PKSUN = (PIOSUN/NPIOSUN) * 10 
Gdje je: 
PKSUN – postotak iz Kriterija smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode). 
PIOSUN – ponuđeni iznos osiguranja za smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) 
ponuditelja koji se ocjenjuje. 
NPIOSUN – najviši ponuđeni iznos osiguranja za smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode)  
od svih pristiglih prihvatljivih ponuda. 

5. 
Kriterij dnevne naknade za izostanak s nastave uslijed nesretnog slučaja 
(nezgode), najviše do 200 dana (KDN1) 

do 10% 

Način izračuna utjecaja kriterija KDN1 temeljen je na ponuđenom iznosu osiguranja 
dnevne naknade za izostanak s nastave uslijed nesretnog slučaja (nezgode). Računa se po 
sljedećoj formuli: 
PKDN1 = (PIODN1/NPIODN1) * 10 
Gdje je: 
PKDN1 – postotak iz Kriterija dnevne naknade za izostanak s nastave uslijed nesretnog 
slučaja (nezgode). 
PIODN1 – ponuđeni iznos osiguranja dnevne naknade za izostanak s nastave uslijed 
nesretnog slučaja (nezgode) ponuditelja koji se ocjenjuje. 
NPIODN1 – najviši ponuđeni iznos osiguranja dnevne naknade za izostanak s nastave 
uslijed nesretnog slučaja (nezgode) od svih pristiglih prihvatljivih ponuda. 

6. 
Kriterij dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica 
uslijed nesretnog slučaja (nezgode), najviše do 365 dana (KDN2) 

do 10% 

Način izračuna utjecaja kriterija KDN2 temeljen je na ponuđenom iznosu osiguranja 
dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica uslijed nesretnog slučaja 
(nezgode). Računa se po sljedećoj formuli: 
PKDN2 = (PIODN2/NPIODN2) * 10 
Gdje je: 
PKDN2 – postotak iz Kriterija dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od 
posljedica uslijed nesretnog slučaja (nezgode). 
PIODN2 – ponuđeni iznos osiguranja dnevne naknade dnevne naknade za boravak u 
bolnici zbog liječenja od posljedica uslijed nesretnog slučaja (nezgode) ponuditelja koji se 
ocjenjuje. 
NPIODN2 – najviši ponuđeni iznos osiguranja dnevne naknade za boravak u bolnici zbog 
liječenja od posljedica uslijed nesretnog slučaja (nezgode) od svih pristiglih prihvatljivih 
ponuda. 

7. Kriterij trošak liječenja uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (KTL) do 5% 
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Način izračuna utjecaja kriterija KTL temeljen je na ponuđenom iznosu osiguranja trošak 
liječenja uslijed nesretnog slučaja (nezgode). Računa se po sljedećoj formuli: 
PKTL = (PIOTL /NPIOTL) * 5 
Gdje je: 
PKTL – postotak iz Kriterija troška liječenja uslijed nesretnog slučaja (nezgode). 
PIOTL – ponuđeni iznos osiguranja troška liječenja uslijed nesretnog slučaja (nezgode) 
ponuditelja koji se ocjenjuje. 
NPIOTL – najviši ponuđeni iznos osiguranja troška liječenja uslijed nesretnog slučaja 
(nezgode) od svih pristiglih prihvatljivih ponuda. 

8. Kriterij lom kostiju uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (KLK) do 5% 

Način izračuna utjecaja kriterija KLK temeljen je na ponuđenom iznosu osiguranja loma 
kostiju uslijed nesretnog slučaja (nezgode). Računa se po sljedećoj formuli: 
PKLK = (PIOLK /NPIOLK) * 5 
Gdje je: 
PKLK – postotak iz Kriterija loma kostiju uslijed nesretnog slučaja (nezgode). 
PIOLK – ponuđeni iznos osiguranja loma kostiju uslijed nesretnog slučaja (nezgode) 
ponuditelja koji se ocjenjuje. 
NPIOLK – najviši ponuđeni iznos osiguranja loma kostiju uslijed nesretnog slučaja 
(nezgode) od svih pristiglih prihvatljivih ponuda. 

 

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 = PKUC ponuditelja + PKTI1 ponuditelja + PKTI2 ponuditelja + PKSUN ponuditelja + 
PKDN1 ponuditelja + PKDN2 ponuditelja + PKTL ponuditelja + PKLK ponuditelja. 
Najbolji ponuditelj je onaj čiji je iznos UBB dobiven u gore navedenom procesu najviši (maksimalni 
iznos može biti 100).  
U slučaju istog UBB za dva ponuditelja prihvatljiva je ponuda koja ima veći PKUC ponuditelja.  
Ako su i tu razmatrane ponude jednake, prihvatljiva je ponuda koja ima veći PKTI1 ponuditelja. 
 
 
4.4. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

Naručitelj će ugovorno plaćanje obaviti na žiro-račun odabranog ponuditelja na temelju 
ispostavljenog eRačuna po zaključenoj polici osiguranja studenata od posljedice nesretnog slučaja. 
Rok plaćanja je 15 (petnaest) dana od dana primitka valjanog eRačuna.  
 
Obvezni element eRačuna je poziv na broj narudžbenice/broj police. 

Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa). 

Naručitelj vrši plaćanje na temelju točno određenog broja studenata, odnosno točno upisanog broja 
studenata. 

 
4.5. ROK VALJANOSTI PONUDE  

Rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda. Ponude s 
kraćim rokom valjanosti ponude neće se uzeti u razmatranje. 
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4.6. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u Pozivu na dostavu 
ponude. 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:  

Naziv i adresa naručitelja: 

Pomorski fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split  

Naziv i adresa ponuditelja 

Evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave i naznaka ne otvaraj: 

«Ponuda E-JN 19/22 – Usluge osiguranja studenata» 

«NE OTVARAJ». 

 

4.7. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEM 

Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem. 

 
4.8. ROK ZA DOSTAVU PONUDE 

Rok za dostavu ponude je do 28.09.2022. godine do 11:00 sati na adresu Naručitelja: Pomorski 
fakultet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split, gdje će u navedeno vrijeme biti i otvaranje ponuda. 
Otvaranje ponuda nije javno. 

 
4.9. PREGLED I OCJENA PONUDA 

Pregled i ocjenu ponuda obavljaju stručne osobe i službe Naručitelja na temelju uvjeta i zahtjeva iz 
poziva na dostavu ponude. 
Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda provodi se bez javnog otvaranja ponuda. 
O postupku pregleda i ocjene ponuda, te o rezultatu pregleda i ocjene sastavlja se zapisnik. 
Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja. 

 
5. OSTALE ODREDBE 

 
5.1. ODLUKA O ODABIRU 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru. 
Odlukom o odabiru, odabire se najpovoljnija ponuda gospodarskog subjekta. 
Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude. 
Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj će dostaviti svakom 
ponuditelju. 
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PONUDBENI LIST OBRAZAC 1. 

  

Broj ponude: ___________________________________ Datum 
ponude:_____________________________ 

  

Naručitelj:  Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet 
Ruđera Boškovića 37, 21000 Split  
OIB: 24624257529 

Predmet nabave: Usluga osiguranja studenata E-JN 19/22 

Naziv i sjedište ponuditelja 
 

OIB1  IBAN  

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA NE 

Adresa  

Telefon  Telefaks  

E-mail  

Ime, prezime i funkcija odgovorne osobe za 
potpisivanje ugovora 

 

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt  

Cijena ponude:  

Cijena ponude bez PDV-a  

Porez na dodanu 
vrijednost2 

 

Cijena ponude s PDV-om  

Rok valjanosti ponude: 90     dana od dana otvaranja ponuda. 

 

 
 ZA PONUDITELJA: 

M.P.  
 _____________________________________ 

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 
 
 

 

_______________________ 
1Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 
2Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom. 
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OBRAZAC 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA 
O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE 

 
 
 
Izjavljujemo da smo proučili Poziv na dostavu ponude i sve njegove sastavne dijelove, da nam je isti 
jasan i dostatan za izradu ponude i obavljanje ugovorenog posla, te da prihvaćamo sve uvjete 
nadmetanja i ugovaranja iz Poziva na dostavu ponude, što potvrđujemo potpisom i pečatom. 
 
 
 
 
 
 
U___________________, dana _________________2022. godine 

 

 

 ZA PONUDITELJA: 
M.P.  

 _____________________________________ 
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 
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III) TROŠKOVNIK 
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                                         TROŠKOVNIK  

 UGOVARATELJ OSIGURANJA: Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet OBRAZAC 3. 
OIB: 24624257529, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split 

VRSTA OSIGURANJA: Osiguranje studenata od posljedice nesretnog slučaja (nezgode)     E-JN 19/22                       

VRSTA OSIGURANOG RIZIKA VISINA OSIGURANE SVOTE u kunama (Obavezno unijeti) 

1.  
Nastupanje trajne invalidnosti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) (ako ukupni % invaliditeta iznosi 
preko 50%, tada se na svaki dio % invaliditeta koji iznosi preko 50%, priznaju dvostruki iznos naknade) 

 

2.  100% trajni invaliditet uslijed nesretnog slučaja (nezgode)  

3.  Smrt uslijed nesretnog slučaja (nezgode)  

4.  Dnevna naknada za izostanak s nastave uslijed nesretnog slučaja (nezgode), najviše do 200 dana  

5.  
Dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica uslijed nesretnog slučaja (nezgode), 
najviše do 365 dana 

 

6.  Trošak liječenja uslijed nesretnog slučaja (nezgode)  

7.  Lom kostiju uslijed nesretnog slučaja (nezgode)  

Rb Opis 
Okvirni broj 
studenata 

Premija osiguranja po 
studentu u kunama 

Ukupna premija u kunama 

 (1) (2) (3) (4=2x3) 

1.  
Usluga osiguranja studenata od posljedice nesretnog slučaja u akademskoj 2022./2023. 
godini od 01.10.2022. do 30.09.2023. godine (12 mjeseci) 

1500 
 
 

 
 

Cijena ponude bez PDV-a u kn:  

PDV u kn:  

 Cijena ponude s PDV-om u kn:  

 

 U___________________, dana _________________2022. godine 
 ZA PONUDITELJA: 

M.P.  
 _________________________________ 

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 

 


