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politika financiranjezakonodavna vlast tržišno natjecanje edukacija

Predstavnici Odbora za gospodarstvo 
Sabora posjetili AZTN
Sastanak je bio prilika da se saborskim zastupnicima podrobnije predstave nadležnosti Agencije u provođenju 
nacionalnih i europskih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja te pojasni ustrojstvo i način funkcioniranja 
AZTN-a. Ujedno, istaknuti su i ključni problemi – stalni odljev kadrova i stalne kontrakcije proračuna

Na poziv Mladena Cerovca, 
predsjednika Vijeća za za-

štitu tržišnog natjecanja, Agenci-
ju za zaštitu tržišnog natjecanja 
10. listopada 2017. posjetili su 
predstavnici Odbora za gospo-
darstvo Hrvatskog sabora. 

U radnom posjetu Agenciji 
bili su Darinko Kosor, predsjed-
nik Odbora te članovi Darko 
Horvat, Damir Felak, Tomislav 
Lipošćak i Tomislav Panenić te 
Krešimir Ivković, tajnik Odbora. 
Domaćini su im bili predsjednik i 
članovi Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja. 

Odljev kadra
Jedan od povoda za poziv sabor-
skim zastupnicima je obilježava-
nje 20 obljetnice postojanja i rada 
Agencije, tim više što tijekom ci-
jelog tog razdoblja predstavnici 
Sabora, koji je osnivač AZTN-a, 
nikad nisu posjetili Agenciju. Po-
sjet je, između ostaloga, kolidirao 

način funkcioniranja AZTN-a. U 
kratkoj prezentaciji, predsjednik 
Vijeća je istakao nekoliko ključ-
nih problema Agencije, prije sve-
ga neprekidni odljev stručnjaka 
koji se zbog svoga specifičnog 
visokostručnog profila ne mogu  
pronaći na tržištu rada i za koje 
ne postoji mogućnost edukacije 
u Hrvatskoj nego ih je potrebno 
školovati na dugotrajnim i sku-
pim edukacijama u inozemstvu. 

“Takav školovan kadar od-
mah postaje zanimljiv privatnom 

sektoru ili drugim institucija-
ma koje im mogu ponuditi 
više, pa su plaće stručnja-
ka u Agenciji u uskoj vezi 
s odljevom kadra jer su 
plaće neadekvatne pro-
filu koji je uvjet za rad u 

AZTN-u. Dodatno, plaće 
stručne službe su dostigle 

plaće predsjednika i članova Vi-
jeća ZTN” – istakao je Cerovac. 
Zbog toga Agencija u ovom tre-

s raspravom o  izvješćima o radu 
AZTN-a za 2015. i 2016. koja su 
prihvaćena na sjednici 6. listo-
pada 2017. Sastanak u AZTN-u 
je bio prilika da se saborskim 

zastupnicima podrobnije pred-
stave nadležnosti Agencije u 
provođenju nacionalnih i europ-
skih propisa o zaštiti tržišnog 
natjecanja te pojasni ustrojstvo i 

Mladen Cerovac, 
predsjednik VZTN-a i 
Darinko Kosor, predsjednik 

Odbora za gospodarstvo 
Hrvatskog sabora

www.aztn.hr
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financijska industrija trgovinazakonodavstvo veliki poduzetnici prehrana

Dok traje ZPIU - zabranjeni 
upravni postupci pred Agencijom
Prema tumačenju Trgovačkog suda u Zagrebu, zabrana vođenja upravnih 
postupaka sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim 
društvima od sistemskog značaja, odnose se i na postupke AZTN-a

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja usvojila je Šesto 

izvješće Povjerenika vezano u 
provedbu mjera i uvjeta u za to 
predviđenim rokovima iz rješe-
nja o uvjetno dopuštenoj kon-
centraciji Agrokora i Mercatora 
iz 2014. 

To izvješće ujedno predstav-
lja i završno izvješće Povjerenika, 
budući da su u poslovanju Agro-
kora, uslijed stupanja na snagu 
Zakona o postupku izvanredne 
uprave u trgovačkim društvi-
ma od sistemskog značaja za 
Republiku Hrvatsku nastupile 
promijenjene okolnosti. Izme-
đu ostalog, odredbe poglavlja 
5. članka 41. stavaka 1.,2.,3. i 6. 
toga Zakona propisuju zabranu 
pokretanja i vođenja upravnih 
postupaka u odnosu na društva 
od sistemskog značaja za Repu-
bliku Hrvatsku (ZPIU). 

Stoga je Agencija, koja kao 
tijelo vodi upravne postupke, 
uputila Trgovačkom sudu u Za-
grebu zamolbu za tumačenjem 
odredbi odnosno s upitom od-

nose li se konkretne odredbe i 
na upravne postupke koje vodi 
Agencija u okviru svoje nadlež-
nosti. 

Trgovački sud u Zagrebu je 
Agenciji dostavio odgovor da 
se zabrana pokretanja i vođe-
nja upravnih postupaka odnosi i 

na upravne postupke koje vodi 
Agencija u okviru svoje nadlež-
nosti. 

Stoga Agencija za vrijeme va-
ženja ZPIU-a neće voditi uprav-
ne postupke vezane uz društva 
na koja se odnosi primjena toga 
Zakona. a

nutku ima svega 42 zaposlenih, 
uz stalnu opasnost od daljnjeg 
odljeva.

Rješenje – razuman 
proračun
Dodatno, naglasio je, problem s 
kojim se Agencija susreće iz godi-
ne u godinu su stalne kontrakcije 
proračuna, jer s proračunom od 
10-tak milijuna kuna postaje upit-
na mogućnost kvalitetnog obav-
ljanja temeljnih zadaća AZTN-a. 
Prije svega, Agencija neke svoje 
aktivnosti (provođenje nenajav-
ljenih pretraga) ne može unapri-
jed planirati, a zbog ograničenog 
proračuna nije u mogućnost or-
ganizirati edukacije za poduzet-
nike, ne može angažirati vještake 
za određena područja ili naručiti 

istraživanja tržišta od neovisnih 
institucija. Rješenje je, naveo je 
Cerovac, “razuman” proračun 
AZTN-a, u skladu s nadležno-
stima tijela i potrebama zadrža-
vanja stručnjaka te samostalnost 
Agencije u zapošljavanju. Ključno 
je, pritom, naveo je politička po-
drška i povjerenje u rad AZTN-a.
Darinko Kosor zahvalio se Agen-
ciji na pozivu i prezentaciji te su 
i on i drugi članovi Odbora u 
raspravi pokazali razumijevanje 
za iznesene probleme. Naglasio 
je kako Odbor ne može izravno 
utjecati na njihovo rješavanje, ali 
u dobroj vjeri može pomoći da 
se predstavnici izvršne vlasti s 
njima podrobnije upoznaju kako 
bi se pronašli modeli za njihovo 
rješavanje. a

! Međunarodna konferencija 
AZTN-a - 15. studenog
Saborski zastupnici su 
informirani o jednodnevnoj 
međunarodnoj konferenciji 
kojom AZTN obilježava 20 
godina svoga rada. Konferencija 
će se održati 15. studenoga u 
Zagrebu. Uz predsjednika Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
otvorit će je i Despina Pachnou 
iz OECD-ovog Odbora za 
tržišno natjecanje, u koji je 
AZTN primljen kao sudionik 
u lipnju 2016. godine. Također, 
očekuju se potvrde dolaska 
Martine Dalić, potpredsjednice 
Vlade RH i g. Johannesa 

Laitenbergera, direktora Glavne 
uprave EK za tržišno natjecanje. 
Uslijedit će izlaganja istaknutih 
stručnjaka u području prava 
tržišnog natjecanja -  izv.prof.
dr.sc. Jasminke Pecotić Kaufman 
s Ekonomskog fakulteta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Siniše 
Petrovića s Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, dr.sc. Vlatke Butorac 
Malnar s Pravnog fakulteta u 
Rijeci i doc. dr. sc. Dubravke 
Akšamović s Pravnog fakulteta 
u Osijeku. 
Prijave za sudjelovanje 
primaju se na adresi 
AZTN20@aztn.hr do  
5. studenoga. 

www.aztn.hr
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financijske institucije veliki poduzetnicitržište osiguranja osiguravatelji regulatorni okvir

Tržište osiguranja u Hrvatskoj u 2016. je 
manje koncentrirano nego u 2015.
Podaci o koncentriranosti tržišta pokazuju kako je ukupno tržište osiguranja u RH u 2016. bilo relativno 
dobro strukturirano uz pokazatelje umjerene koncentriranosti te se bilježi trend pada koncentriranosti  
u odnosu na 2015.

Agencija za zaštitu tržišnog 
natjecanja je u sklopu svo-

jih redovitih aktivnosti provela 
istraživanje tržišta osiguranja u 
Republici Hrvatskoj u 2016. Cilj 
je istraživanja da, temeljem po-
dataka i dokumentacije koje je 
dostavio Hrvatski ured za osi-
guranje i javnih izvora podataka1, 
Agencija utvrdi osnovne poka-
zatelje stanja na tržištu kako bi 
izradila bazu podataka tržišta 
osiguranja  u Republici Hrvat-
skoj. 

Istraživanje obuhvaća tržište 
životnih i tržište neživotnih osigu-
ranja, a unutar tržišta neživotnih 
osiguranja detaljnije je obuhvaće-
no i analizirano tržište osiguranja 
motornih vozila. Tržišni udjeli po-
duzetnika na pojedinim segmen-
tima tržišta utvrđeni su na teme-
lju kriterija ukupno zaračunate 
bruto premije osiguranja. Agenci-
ja je istraživanjem utvrdila da je 
najveću promjenu na tržištu osi-

guranja u 2016. predstavljalo uvo-
đenje novog regulatornog okvira 
poslovanja društava za osiguranje 
i društava za reosiguranje teme-
ljenog na Direktivi Solventnost II. 
Novi Zakon o osiguranju koji je 
stupio na snagu 1. siječnja 2016. 
(osim manjeg broja odredaba 
koje su stupile na snagu u travnju 
i srpnju 2015.), društvima je do-
nio značajne promjene u načinu 
izračuna kapitalnih zahtjeva koji 
uključuje vrednovanje imovine i 
obveza, izračun tehničkih priču-
va, određivanje vlastitih sredstava 
te izračun potrebnog solventnog 
kapitala i minimalnog potrebnog 
kapitala. 

Također, u dijelu pravnog i in-
stitucionalnog okvira tržišta, utvr-
đeno je da je u odnosu na ranija 
razdoblja došlo do promjena u 
Statutu Hrvatskog ureda za osi-
guranje (HUO)2 . U novom sta-
tutu HUO-a od 27. veljače 2017. 
nema više odredbe da društvo za 

www.aztn.hr
http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2016/10/Osiguranje-2016.pdf


financijske institucije veliki poduzetnicitržište osiguranja osiguravatelji regulatorni okvir

osiguranje čiji je udio u ukupnoj 
zaračunatoj bruto premiji veći od 
25 posto tržišta osiguranja, ima 
pravo na dva člana u Upravnom 
odboru, kao ni odredbe o ogra-
ničenju trajanja mandata članova 
i zamjenika članova Upravnog 
odbora koji je ranije trajao četiri 
godine, uz mogućnost ponovnog 
imenovanja.

Opći pokazatelji tržišta 
osiguranja u Republici 
Hrvatskoj u 2016. 
Na tržištu osiguranja u Hrvatskoj 
je 2016. poslovalo 21 društvo 
za osiguranje. Temeljem podata-
ka korištenih u istraživanju, nisu 
utvrđene pravne ili činjenične 
zapreke pristupu tržištu, a trži-
šte je u znatnoj mjeri regulirano 
od strane sektorskog regulatora 
HANFE. Ukupno tržište osigu-

ranja u 2016. neznatno je (0,5 
posto) raslo u odnosu na 2015. 
Naime, u 2016. je zaračunata 
bruto premija osiguranja iznosila 
8,76 milijardi kuna dok je u 2015. 
bila 8,72 milijarde kuna. Rast se 
uglavnom temelji na rastu tržišta 
neživotnog osiguranja, posebice 
osiguranja cestovnih vozila - ka-
sko osiguranje (12,5 posto), kao 
i zdravstvenog osiguranja (24,3 
posto). 

Najveći iznos zaračunate bru-
to premije u 2016. na tržištu je 
ostvarilo Croatia osiguranje, 
čime je taj osiguratelj, s tržišnim 
udjelom od 29,2 posto (uključu-
jući i Croatia zdravstveno osigu-
ranje d.d. koje je u 2016. još bilo 
zasebno društvo) i najznačajniji 
poduzetnik na tržištu osiguranja 
u Hrvatskoj. Ipak, s obzirom na 
neznatan pad ukupno zaračuna-

te premije u odnosu na 2015. i 
tržišni udio Croatia osiguranja u 
2016. je neznatno manji u odno-
su na godinu ranije. Slijedi Agram 
koncern čije članice – Euroherc 
osiguranje, Jadransko osiguranje 
i Agram Life bilježe trend rasta 
premije, a zajednički tržišni udio 
u 2016. iznosio je 19,4 posto. 
Promatrano pojedinačno, vidlji-
vo je kako Agram Life u nomi-
nalnim iznosima bilježi izraženiji 
rast bruto zaračunate premije. 
Pad zaračunate bruto premije te, 
posljedično, i neznatno smanje-
nje tržišnog udjela u 2016. bilježi 
i Allianz Zagreb, čiji je udjel na 
tržištu osiguranja u 2016. iznosio 
12,7 posto. Trend rasta u 2016. 
nastavlja i Wiener osiguranje VIG 
koje  s 8,75 posto (uključujući i 
Erste osiguranje VIG) zauzima 
četvrtu poziciju i na njoj zamje-

njuje Uniqa osiguranje koje bilje-
ži određeni pad zaračunate bru-
to premije i, posljedično, tržišnog 
udjela. U 2016. rast od 7,2 posto 
bilježi Triglav osiguranje, a 4,1 po-
sto Generali osiguranje. Pritom 
tržišni udio Generali osiguranja 
u 2016. iznosi 5,7 posto, a Triglav 
osiguranja 4,2 posto.

Pokazatelji 
koncentriranosti tržišta
Kao pokazatelji koncentriranosti 
tržišta osiguranja promatrani su 
omjer tržišne koncentracije (CR) 
i Herfindahl-Hirschmanov indeks 
(HHI). Omjer tržišne koncentra-
cije prikazuje ukupni (zajednič-
ki) tržišni udjel relativno malog 
broja najvećih poduzetnika koji 
djeluju na istom mjerodavnom 
tržištu, a Herfindahl-Hirschma-
nov indeks se računa kao zbroj 
kvadrata tržišnih udjela svih po-
duzetnika koji djeluju na nekom 
tržištu. U 2016. je omjer tržišne 
koncentracije CR5, promatran 
prema pojedinačnim osiguratelji-
ma, iznosio 61,6 pa se u uspored-
bi s 2015., u kojoj je iznosio 63,4, 
bilježi pad koncentriranosti. Ako 
se, pak, osiguratelji promatra-
ju kao povezana društva (jedan 
gospodarski subjekt), omjer tr-
žišne koncentracije CR5 u 2016. 
iznosio je 76,6 dok je u 2015. isti 
iznosio 77,1. 

HHI ukupnog tržišta osigu-
ranja u 2016., promatrano pre-
ma pojedinačnim osigurateljima, 
iznosio je 1.165 te se u odnosu 

na prethodnu 2015., u kojoj je 
iznosio 1.212, bilježi pad koncen-
triranosti tržišta. Kada se osigu-
ratelji promatraju kao povezana 
društva, HHI je u 2016. iznosio 
1.596 i gotovo je jednak kao i u 
2015. 

Temeljem podataka o kon-
centriranosti tržišta, proizlazi 
kako je ukupno tržište osiguranja 
u RH u 2016. bilo relativno do-
bro strukturirano, uz pokazatelje 
umjerene koncentriranosti te se 
bilježi trend pada koncentrirano-
sti u odnosu na 2015.

Životna osiguranja
Nakon trogodišnjeg trenda rasta, 
u 2016. je zabilježen blagi pad od 
0,5 posto zaračunate bruto pre-
mije životnih osiguranja. Ukupna 
premija iznosila je 2,92 mlrd. 
kuna, a pad se prije svega može 

4.

Struktura ukupno zaračunate bruto premije po vrstama osiguranja  
u Republici Hrvatskoj u 2015. i 2016. 

životno osiguranje  
28,4%

osiguranje  
cestovnih vozila  

(kasko) 
8,2%

ostala osiguranja 
imovine 
6,8%

osiguranje od požara  
i elementarnih šteta 

6,5% osiguranje  
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20,5%

osiguranje od  
odgovornosti za upotrebu 

motornih vozila 
24,1%
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25,6%
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2015. 2016.

Izvor: Godišnja izvješća HANFE za 2015. i 2016.; obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

životna 
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osiguranja 
kod kojih 
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snosi rizik 
ulaganja  
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U NOVOM STATUTU 
HUO-A NEMA 
VIšE ODREDBE 
DA DrUŠTVO ZA 
OSIGURANJE čIJI JE 
UDIO U UKUPNOJ 
ZARAčUNATOJ 
BRUTO PREMIJI VEćI 
OD 25 POSTO TRžIšTA 
OSIGUrANJA, IMA 
PrAVO NA DVA 
čLANA U UPRAVNOM 
ODBORU

!
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pripisati izraženijem smanjenju 
premije koje je u ovom segmentu 
zabilježila Uniqa osiguranje. Naj-
značajniji osiguratelji u segmentu 
životnih osiguranja su Allianz i 
Croatia osiguranje čiji su i udjeli 
na ovom tržištu izjednačeni (18,5 
odnosno 18,3 posto), a slijede ih 
Wiener osiguranje VIG s udjelom 
od 10 posto, Grawe Hrvatska s 
udjelom od 8,7 posto te Agram 
Life osiguranje koje ima tržišni 
udio od 8,6 posto. Ukupno je na 
tržištu životnih osiguranja u 2016. 
djelovalo 14 osiguratelja.

Omjer tržišne koncentracije 
CR5 tržišta životnih osiguranja, 
promatran prema pojedinačnim 
osigurateljima, iznosio je 64,1 u 

! MOTORNA VOZILA

Neznatan pad 
koncentriranosti tržišta 
obveznog osiguranja 
motornih vozila 

Tržišni segment osiguranja 
motornih vozila koji uključuju 
obvezno osiguranje vlasnika – 
korisnika motornih vozila od 
odgovornosti za štete nanesene 
trećim osobama (obvezno 
osiguranje) i osiguranje cestovnih 
vozila (kasko osiguranje), 
predstavljaju najznačajnije 
vrste osiguranja, koje u ukupno 
zaračunatoj bruto premiji na 
tržištu osiguranja u 2016. bilježe 
udjel od 32,5 posto, uz trend 
blagog rasta. Zaračunata bruto 

premija obveznog osiguranja od 
automobilske odgovornosti u 
2016. je iznosila 1,94 milijardi 
kuna i u usporedbi s 2015. u 
kojoj je iznosila 2 milijarde 
kuna, bilježi se trend pada 
zaračunatih premija osiguranja. 
Zaračunata bruto premija kasko 
osiguranja u 2016. iznosila je 
737,5 milijuna kuna i raste 
12 posto u usporedbi s 2015. 
Taj pozitivni trend u korelaciji 
je s brojem novoregistriranih 
vozila kojih je u 2016. bilo 
123.206, odnosno gotovo 30 
posto više nego godinu ranije, 
primarno zahvaljujući nabavci 
flotnih vozila koja su u pravilu 
“pokrivena” kasko osiguranjem. 
Na tržištu osiguranja motornih 

vozila u 2016. bilo je aktivno 13 
osiguravatelja. Od toga, osam 
osiguratelja bilježi pad premije i 
to najviše Allianz Zagreb, Croatia 
osiguranje, Euroherc osiguranje, 
Uniqa osiguranje i Grawe. 
Rast premije bilježe Jadransko 
osiguranje, Triglav osiguranje, 
Izvor osiguranje, Velebit 
osiguranje i Ergo osiguranje. 

Najveći tržišni udio – 36,1 posto 
- na tržištu obveznog osiguranja 
od automobilske odgovornosti 
ima Agram koncern kroz 
Euroherc osiguranje i Jadransko 
osiguranje. Slijede Croatia 
osiguranje s tržišnim udjelom 
od 23,3 posto te Allianz, Wiener 
osiguranje VIG, Triglav, HOK 

osiguranje, Uniqa, Generali, koji 
svi, promatrano pojedinačno, 
bilježe tržišne udjele između 5 i 
7 posto. 

Omjer tržišne koncentracije 
CR5 tržišta obveznog osiguranja 
motornih vozila u 2016. je iznosio 
72, ako se promatraju zasebno 
osiguratelji, odnosno 77,7 ako se 
promatraju kao povezana društva 
te se u usporedbi s 2015. bilježi 
neznatan pad koncentriranosti. 
HHI tržišta obveznog osiguranja 
od automobilske odgovornosti 
je u 2016. godini iznosio 1.420 
ako se promatraju zasebno 
osiguratelji, odnosno 2.053 ako 
se promatraju osiguratelji kroz 
vlasničku povezanost. 

koncentriranosti. Ako se osigu-
ratelji promatraju kroz vlasničku 
povezanost, omjer tržišne kon-
centracije CR5 u 2016. je izno-
sio 80,6 što je u bitnome jednak 
pokazatelj u usporedbi s 2015. 
HHI tržišta neživotnih osiguranja 
u 2016., promatrano prema poje-
dinačnim osigurateljima, iznosio 
je 1.432 i u usporedbi s 2015. u 
kojoj je iznosio 1.505 bilježi se 
pad pokazatelja koncentriranosti.  
Kada se osiguratelji promatra-
ju kao povezana društva, HHI u 
2016. iznosio je 2.047. Temeljem 
tih podataka, proizlazi kako je 
tržište neživotnih osiguranja u 
2016. bilo relativno dobro struk-
turirano uz pokazatelje umjerene 
koncentriranosti koja je neznatno 
izraženija u odnosu na pokazate-
lje cjelokupnog tržišta osiguranja 
i tržišta životnih osiguranja. a

1„Tržište osiguranja u Republici Hr-
vatskoj 2016.”, Hrvatski ured za 
osiguranje, srpanj 2017.; “Motorna 
vozila i osiguranje 2016.”, Hrvatski 
ured za osiguranje, kolovoz 2017.; 
Godišnje izvješće za 2016., Hrvat-
ska agencija za nadzor financijskih 
usluga (HANFA), preuzeto sa inter-
netskih stranica Hrvatskog sabora 
[www.sabor.hr] 28. kolovoza 2017. 

2Hrvatski ured za osiguranje je su-
kladno Zakonu o osiguranju, nacio-
nalni ured za osiguranje u RH koji je 
pravna osoba koja u pravnom pro-
metu s trećim osobama predstavlja 
udruženje društava za osiguranje.

2016. U usporedbi s 2015. u kojoj 
je iznosio 65,4, bilježi se blagi pad 
koncentriranosti. Ako se osigu-
ratelji promatraju kao povezana 
društva, omjer tržišne koncentra-
cije CR5 u 2016. iznosio je 70,1, 
dok je isti u 2015. iznosio 71,3. 

HHI tržišta životnih osigu-
ranja u 2016., promatrano pre-

ma pojedinačnim osigurateljima, 
iznosio je 1.166 i u odnosu na 
prethodnu 2015. u kojoj je izno-
sio 1.162 bilježi se neznatan pad. 
Kada se osiguratelji promatraju 
kao povezana društva, HHI je u 
2016. iznosio 1.286. 

Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, 
zaračunata bruto premija iznosila 
je 5,8 mlrd. kuna te je u odno-
su na 2015. povećana za 1 posto. 
Lider u ovom segmentu tržišta 
je Croatia osiguranje s tržišnim 
udjelom od 29,7 posto. Dodatnih 
5 posto tržišnog udjela ostvarilo 
je Croatia zdravstveno osigura-
nje, tako da zajednički tržišni udio 

u 2016. iznosi 34,7 posto. Kon-
cern Agram, sa svojim članicama 
- Euroherc, Jadransko osiguranje 
i Agram Life, bilježi tržišni udio 
od 24,8 posto. Allianz Zagreb ima 
tržišni udio od 9,9 posto, a slije-
de Uniqa osiguranje, Triglav osi-
guranje, Wiener osiguranje VIG, 
Generali osiguranje koji pojedi-
načno bilježe tržišni udio između 
5 i 6 posto. Ukupno je na tržištu 
neživotnih osiguranja u 2016. dje-
lovalo 18 osiguratelja.

Omjer tržišne koncentracije 
CR5 tržišta neživotnih osiguranja 
u 2016., promatran prema poje-
dinačnim osigurateljima, iznosio 
je 69,3 te u usporedbi s 2015. 
u kojoj je iznosio 71, bilježi pad 
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Prestanak važenja Uredbe o skupnom 
izuzeću sporazuma o osiguranju
Na prezentaciji za predstavnike osiguravatelja na proširenoj sjednici Udruženja osiguravatelja HGK, čelnici 
AZTN-a su najavili inicijativu Vladi RH za ukidanje Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju

Mladen Cerovac, predsjed-
nik Vijeća za zaštitu tržiš-

nog natjecanja i Vesna Patrlj, 
zamjenica predsjednika Vijeća, 
sudjelovali su 5. listopada 2017. 
na proširenoj  sjednici Udruže-
nja osiguravatelja HGK, na kojoj 
je predsjednik Vijeća predstav-
nicima osiguravatelja održao 
izlaganje na temu zaštite prava 
tržišnog natjecanja u Hrvatskoj. 
čelnik AZTN-a upoznao je osi-
guravatelje s osnovnim elementi-
ma zaštite tržišnog natjecanja u 
Republici Hrvatskoj te nadležno-
stima Agencije temeljem Zako-
na o zaštiti tržišnog natjecanja, 
pravne stečevine Europske unije 
i podzakonskih propisa. Osobito  
se osvrnuo na ovlasti AZTN-a u 
prikupljanju podataka, pokretanju 
i vođenju postupaka, provođenju 
nenajavljenih pretraga i izricanju 
upravno kaznenih mjera.

Razlozi Ukidanja Uredbe
Ipak, poseban naglasak izlaganja 
bio je na namjeri Agencije da Vla-

di RH predloži  donošenje Ured-
be o prestanku važenja Uredbe 
o skupnom izuzeću sporazuma o 
osiguranju koju je Vlada RH doni-
jela u listopadu 2011. 

Ta je Uredba bila sadržajno 
usklađena s pravnom stečevinom 
Europske unije, odnosno Ured-
bom Komisije (EU) broj 267/2010 
od 24. ožujka 2010. o primjeni 

267/2010 prestaje važiti 31. ožuj-
ka 2017. te  da se neće obnavljati, 
već će se na ugovore u sektoru 
osiguranja primjenjivati opći pro-
pisi o skupnim izuzećima.

Budući da je temeljem odred-
be članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) 
broj 1/2003 koja  izričito propi-
suje prednost primjene članaka 
101. i 102. UFEU na sporazume 
s prekograničnim učinkom na 
zajedničkom tržištu uređeno da 
u slučaju paralelne primjene na-
cionalnog prava,  pravo Europske 
unije ima prednost, Agencija je 
stava kako nacionalnu Uredbu o 
skupnom izuzeću sporazuma o 
osiguranju više nije svrsishodno 
primjenjivati. Naime, za sporazu-
me u sektoru osiguranja između 
konkurenata, koji se u pravilu 
odnose na razmjenu informaci-
ja, sudionici sporazuma moći će 
sami izvršiti procjenu jesu li ti 
sporazumi u skladu s propisima 
o zaštiti tržišnog natjecanja, su-
kladno kriterijima koji proizlaze 
iz poglavlja 2. Smjernica Europske 

komisije za horizontalne spora-
zume.    

Posebna uredba više nije 
nužna
čelnici AZTN-a su istakli kako u 
prilog takvom stavu Agencije idu i  
pokazatelji na tržištu osiguranja u 
Hrvatskoj koji ukazuju na jačanje 
tržišnog natjecanja. Stoga smatra-
ju kako više nije nužna posebna 
uredba koja će uređivati skupno 
izuzeće sporazuma o osiguranju i 
u tom smislu su najavili prijedlog 
nadležnom Ministarstvu gospo-
darstva, poduzetništva i obrta o 
poduzimanju radnji u svrhu do-
nošenja Uredbe o prestanku va-
ženja Uredbe o skupnom izuzeću 
sporazuma o osiguranju. 

Predstavnici Agencije odgova-
rali su i na pitanja sudionika koje  
su zanimala kakva iskustva AZTN 
ima u vođenjima postupaka na tr-
žištu osiguranja te kako u svjetlu 
propisa o zaštiti tržišnog natjeca-
nja postupati u slučajevima for-
miranja zajednice ponuditelja. a

članka 101. stavka 3. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na 
određene kategorije sporazuma, 
odluke i usklađena djelovanja 
u sektoru osiguranja (OJ L 083 
od 30. 3. 2010), koja je stupila na 
snagu 1. travnja 2010. (Uredba 
Komisije (EU) broj 267/2010). U 
prosincu 2016. Komisija je objavi-
la da Uredba Komisije (EU) broj 
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Odluke AZTN-a objavljene  
u rujnu 2017.

• Hrvatska komora inženjera 
šumarstva i drvne tehnologije - 
Prijedlog Pravilnika o cijenama usluga 
i standardu usluga - Mišljenje 

• Ministarstvo poljoprivrede - 
Konačni prijedlog Zakona o zabrani 
nepoštenih trgovačkih praksi u lancu 
opskrbe hranom – Mišljenje

• Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta - Obrazac 
Iskaza o procjeni učinaka propisa za 
Zakon o strateškim investicijskim 
projektima Republike Hrvatske - 
Mišljenje

• Državni zavod za intelektualno 
vlasništvo - Nacrt prijedloga Zakona 
o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva 
te poslovnih informacija (poslovnih 
tajni) - Mišljenje

• Državna geodetska uprava - Nacrt 
prijedloga Iskaza za Nacrt prijedloga 
Zakona o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina - Mišljenje

• Ministarstvo regionalnog razvoja 
i fondova Europske unije - Nacrt 
prijedloga Iskaza o procjeni učinaka 
Zakona o otocima - Mišljenje

7.
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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 
Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska, 
tel.: +385 1 617 64 48, fax: +385 1 617 64 50, 
www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.hr 

Uredništvo: 
Snježana Vujisić Sardelić, voditeljica  
Odjela za komunikacije AZTN-a 
snjezana.vujisic@aztn.hr 

mr. sc. Branimira Kovačević, voditeljica  
Odjela za međunarodnu i europsku suradnju  
branimira.kovacevic@aztn.hr

Tatjana Jakovljević, samostalna savjetnica,  
Odjel za komunikacije 
tatjana.jakovljevic@aztn.hr

dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur, samostalna savjetnica, 
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju  
mirta.kapural@aztn.hr

Mihovil Pavečić, struč. spec. oec., viši stručni referent,
Odjel za međunarodnu i europsku suradnju  
mihovil.pavecic@aztn.hr

Norveško tijelo za zaštitu tr-
žišnog natjecanja novčano je 
kaznilo šest elektroprivred-
nih poduzetnika u iznosu 18 
milijuna kruna (1,9 milijuna 
eura) zbog otvorenog dogo-
varanja oko podnošenja iden-
tičnih ponuda za natječajni 
postupak za održavanje elek-
trične infrastrukture škole u 
Oslu, nakon što je nadležni 
sud potvrdio da je zajednič-
ko natjecanje poduzetnika za-
branjeno. Norveško tijelo je 
utvrdilo da je poduzetnik El 
Proffen, najveći norveški lanac 
poduzetnika u elektroprivre-
di, inicirao razmjenu informa-
cija između pet poduzetnika i 
koordinirao njihovu ponudu. 
U priopćenju norveškog tije-
la navedeno je kako lanci po-
put El Proffena moraju posve-
titi posebnu pozornost pravu 
tržišnog natjecanja kada oku-
pljaju više konkurentskih po-
duzetnika na jednoj platfor-
mi. a

Europska komisija izrekla je 
švedskom proizvođaču te-
retnih vozila Scaniji kaznu 
u iznosu od 880,5 milijuna 
eura zbog njegove ulogu u 
kartelu kamiona, 14 mjeseci 
nakon što je pet drugih po-
duzetnika koji su sudjelova-
li u sporazumu pristalo na 
nagodbu. 

Istraga EK je pokazala da 
su Scania i drugi poduzetni-
ci koordinirali tvorničke ra-
zine cijena za srednje i teš-
ke kamione te nastojanje 
da se potrošačima prene-
su troškovi vezani uz oneči-
šćenja. Pri izricanju novčane 
kazne uzete su u obzir: teži-
na povrede; Scanijini prihodi 
od prodaje teških kamiona; 
visoki ukupni udjel uključe-
nih poduzetnika; zemljopisni 
opseg i trajanje kartela. Sca-
nia planira uložiti žalbu, jer 
je u potpunosti surađivala s 
Europskom Komisijom tije-
kom postupka. a

Portugalska agencija za tržiš-
no natjecanje prihvatila je pri-
jedlog mjera i obveza udruge za 
kreditne usluge (ASFAC), nakon 
sumnje da razmjena informaci-
ja nekih njegovih članova može 
narušiti tržišno natjecanje u kre-
ditnom sektoru. ASFAC obve-
zao se ne otkrivati podatke po-
jedinih članova koji su stariji od 
tri mjeseca; dijeliti podatke s čla-
novima mreže razmjene infor-
macija i nečlanicama koje traže 
ulazak na tržište; objaviti zbirne 
podatke na web stranici udruge, 
ali nikad pojedinačne podatke o 
članovima te osigurati da nje-
govi članovi budu svjesni novih 
pravila. Portugalska Agencija je 
23. travnja 2015. pokrenula po-
stupak o ovoj udruzi. Utvrđeno 
je da je nekoliko domaćih i me-
đunarodnih banaka koje djeluju 
kao članice ASFAC-a razmjenji-
valo podatke koji bi mogle naru-
šavati natjecanje na način da se 
smanjuju strateške vrijednosti 
informacija koje se dijele. a

Norveško 
tijelo kažnjava 
poduzetnike za  
bid rigging

Scaniji kazna 
od 880 milijuna 
eura zbog kartela 
kamiona

Portugalska Agencija 
prihvatila prijedlog 
comittmentsa 
ASFAC-a Europska komisija je izrekla 

novčanu kaznu Litvanskim želje-
znicama (Lietuvos geležinkeliai) 
u iznosu od 27,8 milijuna eura 
zbog sprječavanja tržišnog natje-
canja na tržištu željezničkog te-
reta, protivno pravilima tržišnog 
natjecanja EU-a, uklanjanjem že-
ljezničke pruge koja povezuje Li-
tvu i Latviju. Litvanske željeznice 
su u državnom vlasništvu. 

Poduzetnik je vertikalno in-
tegriran, što znači da je odgovo-
ran za željezničku infrastruktu-
ru i željeznički promet. Istraga 
Komisije pokazala je da su ove 
radnje narušavale tržišno na-
tjecanje na tržištu željeznič-
kog tereta sprečavanjem velikog 
broja  korisnika litvanskih želje-
znica da koriste usluge drugog 
poduzetnika. 

Litvanske željeznice nisu po-
kazale objektivno opravdanje za 
uklanjanje pruge. Takvo pona-
šanje čini povredu članka 102. 
Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unije (TFEU) koji zabra-
njuje zlouporabu vladajućeg po-
ložaja na tržištu. a

Litvanske željeznice 
sprječavale tržišno 
natjecanje
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