
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 034-08/18-01/093  
URBROJ: 580-09/84-2020-043 

Zagreb, 20. veljače 2020. 
 
 

   Hrvatski ured za osiguranje 
   Hrvatska agencija za nadzor financijskih    
   usluga 
   Hrvatska gospodarska komora 
   Hrvatska obrtnička komora 
   Ministarstvo gospodarstva  
 

 
PREDMET: Problemi autoservisne djelatnosti u poslovnoj suradnji s osiguravajućim društvima 
                    - stručno mišljenje; dostavlja se 
  
 
Na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., 
predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika 
Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, mr. sc. Ljiljana Pavlic, dr. sc. Mirta Kapural, dipl. iur. i Denis 
Matić, dipl. iur., članovi Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sa sjednice 1/2020., održane 16. 
siječnja 2020., sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne 
novine“, broj 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN), Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je 
u svrhu promicanja znanja o tržišnom natjecanju odnosno podizanja razine svijesti i informiranosti 
o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja, donijela sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 

I. Postupanje osiguravajućih društava na način da u slučaju štetnog događaja na vozilu ne 
priznaju u cijelosti cijene radnog sata i/ili drugih troškova popravka iz ispostavljenih računa 
auto servisnih radionica koje su obavile popravak vozila, prema mišljenju AZTN-a, može 
biti sporno s aspekta posebnih propisa i pravila o odgovornosti za štetu i naknadi štete, a 
čije je tumačenje i primjena u nadležnosti sudova. 
 

II. AZTN smatra kako osiguravajuća društva u Republici Hrvatskoj trenutno nemaju jasne i 
transparentne kriterije za odabir auto servisnih radionica s kojima sklapaju ugovore o 
poslovnoj suradnji. Stoga je preporuka AZTN-a da bi svako osiguravajuće društvo trebalo 
zasebno utvrditi jasne, transparentne i objektivne kriterije za ulazak u mrežu njegovih 
ugovornih servisa, koje primjenjuje pri odabiru auto servisnih radionica s kojima sklapa 
ugovore o poslovnoj suradnji, a koji bi bili jedinstveno utvrđeni i javno dostupni svim auto 
servisnim radionicama na području Republike Hrvatske. 
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Obrazloženje 
 
Temeljem brojnih upita u kojima su podnositelji problematizirali postupanje osiguravajućih 
društava na način da u svezi štetnog događaja na vozilu ne priznaju u cijelosti cijene radnog sata 
i/ili drugih troškova popravka iz ispostavljenih računa auto servisnih radionica koje su obavile 
popravak vozila, AZTN je sukladno svojim zakonskim ovlastima iz članka 32. točke 1. podtočki a) 
i b) ZZTN-a proveo prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu isplate šteta po osnovi 
obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, kako bi se prikupili podaci o postupanju 
osiguravajućih društava u postupcima prijave, obrade i likvidacije šteta s osnove obveznog 
osiguranja od automobilske odgovornosti, u svrhu utvrđivanja je li u konkretnim slučajevima riječ 
o povredi propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. 
 
Na temelju rezultata predmetnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, nisu utvrđene dostatne 
indicije za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti protiv osiguravajućih društava na 
području Republike Hrvatske, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog 
natjecanja. 
 
Naime, iz dostavljenih Zapisnika o izvidu štete, naknadnih izvida štete, računa ispostavljenih od 
strane auto servisnih radionica te dokaza o isplatama po računima auto servisnih radionica iz 
postupaka naknade štete, utvrđeno je kako u praksi, osim slučajeva u kojima osiguravajuća 
društva ne priznaju u cijelosti trošak rada auto servisne radionice koja je obavila popravak vozila, 
postoje i slučajevi u kojima osiguravajuća društva isplaćuju u cijelosti iznos troškova popravka 
priznajući auto servisnim radionicama s kojima nemaju ugovorenu poslovnu suradnju, cijene 
radnog sata iz ispostavljenih računa, a koje su u pojedinim slučajevima i veće od cijena radnog 
sata procijenjenih od strane osiguravajućih društava u Zapisnicima o izvidu štete 
 
Također, iz dostavljene dokumentacije i zaprimljenih očitovanja osiguravajućih društava o načinu, 
kriterijima i/ili tržišnim uvjetima temeljem kojih u procesu kalkulacije popravka štete procjenjuju 
iznos cijene radnog sata za izvođenje lakirerskih, limarskih i drugih radova, proizlazi kako nije riječ 
o jedinstveno utvrđenoj cijeni radnog sata u određenom iznosu, već postoje određene razlike u 
procijenjenim cijenama radnog sata između samih osiguravajućih društava, te osobito prema 
zemljopisnom području unutar Republike Hrvatske.  
 
Mišljenje je AZTN-a kako cijenu radnog sata za izvođenje limarskih, lakirerskih i drugih radova u 
slučaju štetnog događaja na vozilu, treba određivati mjerodavno tržište popravka vozila, odnosno 
auto servisne radionice koje su registrirane za obavljanje djelatnosti popravka i održavanja vozila 
na određenom području, prema cijenama koje imaju istaknute u svojim cjenicima u poslovnom 
prostoru i prema kojima redovno posluju.  
 
Tržišno natjecanje za sve usluge popravka i održavanja vozila, u kojem često sudjeluju neovisni 
mali i srednji poduzetnici, vrlo je bitno za potrošače.  
 
Trošak usluga popravka i održavanja, dostupnost i odabir lokalnih auto servisnih radionica te 
sloboda izbora dijelova i kvalitete dijelova ključni su čimbenici koji određuju potrošačev izbor i 
korist koju će ostvariti. 
 
Primjenom propisa o zaštiti tržišnog natjecanja osiguran je neovisnim (neovlaštenim) serviserima 
pristup podacima za popravak i održavanje vozila, originalnim rezervnim dijelovima, alatima za 
popravke te dijagnostičkoj opremi, čime je omogućeno učinkovitije natjecanje na poslijeprodajnom 
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tržištu automobila, smanjenje troškova popravka i održavanja te mogućnost izbora za potrošače, 
jer je vlasniku omogućeno da svoje vozilo odveze u koju god auto servisnu radionicu želi. 
 
Slijedom navedenog, AZTN smatra kako bi u slučaju štetnog događaja na vozilu, oštećena osoba 
trebala u mjestu prebivališta imati pravo izbora auto servisne radionice registrirane za obavljanje 
djelatnosti popravka i održavanja vozila, koja će obaviti popravak vozila prema cijenama uredno 
istaknutim u svojem cjeniku, temeljem kojih redovno posluje na tržištu te plaća poreze i doprinose, 
uz zadovoljen kriterij kvalitete popravka.   
 
Postupanje osiguravajućih društava na način da u slučaju štetnog događaja na vozilu ne priznaju 
u cijelosti cijene radnog sata i/ili drugih troškova popravka iz ispostavljenih računa auto servisnih 
radionica koje su obavile popravak vozila, prema ocjeni AZTN-a, može biti sporno s aspekta 
posebnih propisa i pravila o odgovornosti za štetu i naknadi štete, u pogledu okolnosti koje su 
nastupile poslije prouzročenja štete i naknade u iznosu koji je potreban da se oštećenikova 
materijalna situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili 
propuštanja, a čije je tumačenje i primjena u nadležnosti sudova.   
   
Na temelju zaprimljene dokumentacije i očitovanja osiguravajućih društava tijekom predmetnog 
ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, utvrđeno je kako osiguravajuća društva, u pravilu, 
priznaju u cijelosti cijenu radnog sata izvršenih Iakirerskih, Iimarskih i drugih radova, ako oštećenik 
popravi vozilo u auto servisnoj radionici koja s osiguravajućim društvom ima sklopljen ugovor o 
poslovnoj suradnji.   
 
Stoga je preporuka AZTN-a da bi svako osiguravajuće društvo trebalo zasebno utvrditi jasne, 
transparentne i objektivne kriterije za ulazak u mrežu njegovih ugovornih servisa, koje primjenjuje 
pri odabiru auto servisnih radionica s kojima sklapa ugovore o poslovnoj suradnji, a koji bi bili 
jedinstveno utvrđeni i javno dostupni svim auto servisnim radionicama na području Republike 
Hrvatske. 
 
Preporuka i/ili isticanje popisa ugovornih servisa na internetskim stranicama ili u poslovnicama 
osiguravajućeg društva, uz obveznu napomenu da oštećenik u slučaju štetnog događaja na vozilu 
ima pravo takvu preporuku prihvatiti ili ne prihvatiti, prema mišljenju AZTN-a, ne bi bili sporni s 
aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.  
 
Na taj način izbjegla bi se, u velikoj mjeri, mogućnost, pa makar i neznatnog utjecaja na izbor auto 
servisne radionice u kojoj će oštećenik popraviti vozilo. Pri tome, AZTN ističe kako je nužno da 
oštećenik ima pravo samostalno odabrati auto servisnu radionicu neovisno o tome je li riječ o 
radionici koja je uvrštena u mrežu ugovornih servisa ili ne. 
 
AZTN zaključno ističe i upozorava kako bi ugovori o poslovnoj suradnji između osiguravajućih 
društava i auto servisnih radionica, njihovi usmeni dogovori ili usklađena praksa koja je posljedica 
takvih dogovora, mogli imati za cilj ili posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom 
tržištu i biti sankcionirani kao zabranjeni sporazumi u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, 
ako bi se njima primjenjivali nejednaki uvjeti na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, u 
konkretnom slučaju auto servisnim radionicama (ovlaštenim, neovlaštenim), čime bi ih se dovodilo 
u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, ili ako bi se njima uvjetovalo sklapanje takvih 
ugovora prihvaćanjem od strane auto servisnih radionica dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi 
ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora. 
 
Navedeno je posebno značajno u slučaju sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji s ovlaštenim 
servisom unutar sustava distribucije pojedinog proizvođača vozila, budući da se takav ovlašteni 
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servis, u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, smatra neovisnim (neovlaštenim) servisom u 
onoj mjeri u kojoj on pruža i usluge popravka ili održavanja motornih vozila koja nisu obuhvaćena 
sustavom distribucije navedenog proizvođača vozila.  
 
S poštovanjem, 
 
 
        Predsjednik Vijeća 
        za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
        Mladen Cerovac, mag. iur. 


