
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/19-01/002 
URBROJ: 580-09/114-2019-003 
Zagreb, 20. kolovoza 2019. 
 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i 9. i članka 58. 
stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/09 i 80/13), po 
inicijativi poduzetnika AUTO KANTOCI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska 118/B 
zastupan po punomoćniku Blaženki Musulin, odvjetnici iz Zagreba i inicijativi poduzetnika OPG 
Gorjan Vidović iz Vojnića, Živković Kosa 32A, zastupan po punomoćnicima Ivanu Županu, Meliti 
Babić i Luki Antunoviću odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Župan, Babić & Antunović d.o.o., za 
pokretanje postupka protiv poduzetnika Sava osiguranje d.d. – podružnica Hrvatska, sa sjedištem 
u Zagrebu, Savska cesta 144a, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja, po službenoj dužnosti, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, 
u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica 
predsjednika Vijeća, mr. sc. Ljiljana Pavlic, dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur. i Denis Matić, dipl. iur., 
članovi Vijeća, sa sjednice 20/2019., održane 09. srpnja 2019., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
1. Inicijativa za pokretanje postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN), zaprimila je 13. veljače 2019. inicijativu 
poduzetnika AUTO KANTOCI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska 118/B zastupan po 
punomoćniku Blaženki Musulin, odvjetnici iz Zagreba (dalje: AUTO KANTOCI), KLASA: UP/I 034-
03/19-01/002, URBROJ: 017-09/114-2019-001 za pokretanje postupka AZTN-a protiv 
poduzetnika Sava osiguranje d.d.- podružnica Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 
144a (dalje: Sava osiguranje), u smislu odredbe članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 
(Narodne novine, broj 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog 
natjecanja. 
 
AZTN je 28. veljače 2019. također zaprimio inicijativu poduzetnika OPG Gorjan Vidović iz Vojnića, 
Živković Kosa 32A, zastupanog po punomoćnicima Ivanu Županu, Meliti Babić i Luki Antunoviću 
iz Odvjetničkog društva Župan, Babić & Antunović d.o.o. (dalje: OPG Gorjan Vidović), KLASA: 



UP/I 034-03/19-01/002, URBROJ: 017-09/114-2019-001 protiv poduzetnika Sava osiguranje u 
smislu odredbe članka 37. ZZTN, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja. 
 
S obzirom na to da su razlozi podnošenja inicijativa poduzetnika AUTO KANTOCI i poduzetnika 
OPG Gorjan Vidović AZTN-u, jednaki te da proizlaze iz iste činjenične osnove odnosno da se 
odnose na isto postupanje poduzetnika Sava osiguranje, AZTN je temeljem obje inicijative proveo  
postupak prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu radi utvrđivanja postojanja uvjeta 
za pokretanje postupka radi narušavanja tržišnog natjecanja sukladno odredbama ZZTN-a. 
 
Podnositelj inicijative AUTO KANTOCI u inicijativi od 13. veljače 2019. u bitnome navodi kako je 
s oštećenikom sklopio ugovor o cesiji koji je dostavio na potpis društvu Sava osiguranje radi 
podmirenja obveze koja proizlazi iz računa broj […] u iznosu od […] kn nastalog iz ugovora o 
osiguranju od automobilske odgovornosti. Osiguravatelj je račun potpisao ali je ručno prekrižen 
iznos od […] kn te je nadopisan iznos od […] kn uz obavijest da je predmetni račun umanjen jer 
je poduzetnik AUTO KANTOCI cijenu rada fakturirao u skladu s cjenikom i cijenom rada koju 
poduzetnik Sava osiguranje ne priznaje. Podnositelj inicijative AUTO KANTOCI navodi kako je 
poduzetnik Sava osiguranje ugovor o cesiji potpisao sukladno važećem cjeniku od 01. rujna 2018. 
te smatra kako su mu nametnuti nepravedni trgovinski uvjeti na način da mu je nametnuta 
određena cijena rada u području auto struke koja nije tržišno održiva te da se na taj način narušava 
tržišno natjecanje na teritoriju Republike Hrvatske u predmetnoj djelatnosti. 
 
Podnositelj inicijative OPG Gorjan Vidović u inicijativi od 28. veljače 2019. u bitnome navodi kako 
je uslijed oštećenja motornog vozila zatražio popravak od ovlaštenog servisa AUTO KANTOCI  
koji ga je prethodno obavijestio o izmjenama cjenika usluga koji se primjenjuje od 01. rujna 2018. 
Isplata štete koja se u pravilu obavlja sklapanjem ugovora o cesiji između oštećenika, 
osiguravatelja i ovlaštenog servisera izvršena je na način da je iznos od […] kn naveden u ugovoru 
o cesiji prekrižen od strane osiguravatelja i da je nadopisan iznos od […] kn uz obavijest da je 
predmetni račun umanjen jer je AUTO KANTOCI cijenu rada fakturirao u skladu s cjenikom i 
cijenom sata rada koju osiguravatelj ne priznaje čime se nameću nepravedni trgovinski uvjeti 
odnosno nameće cijena rada niža od propisane koja nije održiva na području auto struke te na taj 
način narušava tržišno natjecanje na teritoriju Republike Hrvatske te smatra kako je s obzirom na 
navedeno činjenično stanje došlo do zloupotrebe vladajućeg položaja na tržištu.  
 
 
2. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju predmetnih inicijativa i utvrđenog činjeničnog stanja Vijeće za zaštitu tržišnog  
natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće), sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a,  na  
sjednici  20/2019,  održanoj 9. srpnja 2019. razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku 
da se predmetna inicijativa odbaci u smislu članka 38. stavka 5. ZZTN-a jer nema uvjeta za 
pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Sava osiguranje radi 
utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja u smislu odredbi 
članka 38. stavaka 1. i 2.  
 
Odluku o odbacivanju inicijativa poduzetnika AUTO KANTOCI i poduzetnika OPG Gorjan Vidović 
Vijeće temelji na sljedećim razlozima: 
 
Propisima o zaštiti tržišnog natjecanja uređena su tri oblika djelovanja poduzetnika koji su štetni 
za tržišno natjecanje, a to su zabranjeni sporazumi, zlouporaba vladajućeg položaja i zabranjene 
koncentracije. 
 



U konkretnom slučaju, postupanje poduzetnika Sava osiguranje, opisano u predmetnim 
inicijativama ne predstavlja niti jedan od navedenih oblika djelovanja poduzetnika kojima se 
narušava tržišno natjecanje. 
 
Ugovor o cesiji sklopljen dana 30. siječnja 2019. između OPG Gorjana Vidovića kao cedenta, 
AUTO KANTOCI kao cesionara i Sava osiguranja kao cesusa ne predstavlja zabranjeni sporazum 
u smislu odredbe članka 8. ZZTN-a s obzirom na to da isti nema za cilj ili posljedicu narušavanje 
tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. 
 
Također, AZTN je izvršio uvid u statističko izvješće Hrvatskog ureda za osiguranje o tržištu 
osiguranja u Republici Hrvatskoj za siječanj 2019. te analizom istog nije utvrdio osnovanost 
navoda podnositelja da se Sava osiguranje nalazi u vladajućem položaju na tržištu obveznog 
osiguranja od automobilske odgovornosti na području Republike Hrvatske niti su podnositelji 
inicijative dostavili dokaze u prilog iznesenoj tvrdnji te stoga nema mjesta primjeni odredbi ZZTN-
a kojima se uređuje pitanje zloupotrebe vladajućeg položaja poduzetnika. 
 
S obzirom na to da podnositelji tvrde kako poduzetnik Sava osiguranje nije ispunio svoju obvezu 
prema poduzetniku OPG Gorjanu Vidoviću kao oštećeniku u predmetnom štetnom događaju, 
odnosno prema poduzetniku AUTO KANTOCI kao ovlaštenom servisu, u konkretnom slučaju riječ 
je o sporu između stranaka o postojanju prava iz obveznopravnog odnosa odnosno iz ugovora o 
osiguranju koji je uređen odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 
41/08. 125/11, 70/15 i 29/18; dalje: ZOO). 
 
Nadležnost AZTN-a isključivo je provedba odredbi ZZTN-a te stoga AZTN nije nadležan za 
utvrđivanje prava i obveza stranaka iz ugovora o osiguranja. 
 
Slijedom navedenog, Vijeće upućuje podnositelje da, ukoliko smatraju da su im postupanjem 
poduzetnika Sava osiguranje povrijeđena prava iz ugovora o osiguranju, zaštitu istih zatraže pred 
nadležnim sudom. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti upravni 
spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana 
dostave ovog rješenja. 
 
 
        Predsjednik Vijeća 
        za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
        Mladen Cerovac, mag. iur. 
 
 
Napomena: 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja 
te su u tekstu navedeni podaci označeni […], odnosno koriste se skraćenice naziva te postoci i 
podaci u rasponu. 
 


