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Klasa: UP/I 430-01/12-02/015 
Urbroj: 580-09-1/17-12-02 
Zagreb, 27. prosinca 2012. 
 
 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 7. Zakona o državnim potporama 
(„Narodne novine“, broj 140/05 i 49/11) i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom 
postupku („Narodne novine“, broj 47/09), u upravnom postupku davanja odobrenja na 
zahtjev za primjenu klauzule izuzeća za poslove izvozno kreditnog osiguranja i reosiguranja, 
podnesen od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, sa sjedištem u Zagrebu, 
Strossmayerov trg 9, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu: 
mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac mag. iur., zamjenik predsjednice 
Vijeća, te članovi Vijeća Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna Pavletić 
Župić, sa 126., sjednice održane 27. prosinca 2012., donosi sljedeće: 
 
 
 
 
RJEŠENJE 
 
 
 
Odobrava se primjena klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja i 
reosiguranja za rizike koji se privremeno smatraju neutrživima, sadržana u zahtjevu Hrvatske 
banke za obnovu i razvitak od 23. studenog 2012., broj: AK/BB-110-278/2012, do 30. lipnja 
2013. 
 
 
 
 
Obrazloženje 
 
 
I. Podnošenje zahtjeva 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 27. studenog 2012., od 
Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) zahtjev za obnavljanje klauzule izuzeća 
za poslove kratkoročnog izvozno kreditnog osiguranja i reosiguranja za rizike koji se 
privremeno smatraju neutrživima. 
 
Primjenu klauzule izuzeća za poslove izvozno kreditnog osiguranja Agencija je odobrila 
HBOR-u rješenjima od 14. listopada 2008., 7. listopada 2010., te 3. studenog 2011. 
Posljednjim rješenjem Agencije od 3. studenog 2011., Agencija je HBOR-u odobrila primjenu 
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klauzule izuzeća za poslove izvozno kreditnog osiguranja i reosiguranja od utrživih rizika koji 
se privremeno smatraju neutrživim do 31. prosinca 2012. 
 
Mogućnost obnavljanje klauzule izuzeća za poslove izvozno kreditnog osiguranja i 
reosiguranja za rizike koji se privremeno smatraju neutživima predviđaju pravila sadržana u 
Odluci o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita 
(„Narodne novine“, broj 39/08; dalje: Odluka).  
 
 
II. Utvrđivanje činjenica 
 
Zahtjev HBOR-a za primjenu klauzule izuzeća na kratkoročne tržišne rizike koji su na 
privatnom tržištu nedostupni, odnosno koje ne obavljaju privatni osiguravatelji temelji se na 
činjenici da HBOR u ime i za račun Republike hrvatske provodi poslove osiguranja izvoza od 
političkih i komercijalnih netržišnih (neutrživih) rizika temeljem odredbi Zakona o  Hrvatskoj 
banci za obnovu i razvitak („Narodne novine“, broj 138/06) i Uredbi o osiguranju izvoza 
(„Narodne novine“, broj 61/07, 92/08 i 79/10), dok su uvjeti za primjenu izuzeća navedeni u 
Odluci. 
 
S obzirom da iz točke 2.4. Odluke proizlazi da trenutno još uvijek postoje poteškoće u 
dobivanju privatnog osiguranja i reosiguranja komercijalnog rizika u nekim od zemljama bez 
obzira na njihovo članstvo u OECD-u, takve rizike potrebno je izuzeti iz definicije utrživih 
rizika. 
 
Iz točke 2.5. Odluke proizlazi da se rizici kao što su politički rizici, rizici katastrofa i 
komercijalni rizici ne smatraju utrživima ukoliko ne postoji razvijeno tržište privatnog 
osiguranja i kao takvi se izuzimaju iz pojma utrživih rizika. Kratkoročnim izvoznim kreditima 
smatraju se krediti čije je dospijeće manje od dvije godine.  
 
U točki 4.4. Odluke navedeno je sljedeće: „Od načela da izvozno-kreditno osiguranje za 
utržive rizike mogu davati javni izvozno-kreditni osiguravatelji ili izvozno-kreditni 
osiguravatelji s javnom podrškom samo uz uvjet povlačenja financijskih prednosti popisanih 
u stavku 4.2. Priopćenja Komisije može se odstupiti u niže propisanim situacijama. U 
određenim zemljama pokrivanje utrživih izvozno-kreditnih rizika može biti privremeno 
nedostupno od privatnih ili javnih izvozno-kreditnih osiguravatelja ili izvozno-kreditnih 
osiguravatelja s javnom podrškom koji posluju za svoj račun, temeljem nedostatka 
osiguravajućeg ili reosiguravajućeg kapaciteta. Dakle, ovi se rizici privremeno smatraju 
neutrživima. U ovakvim okolnostima, privremeno neutržive rizike mogu pokrivati javni 
izvozno-kreditni osiguravatelji ili izvozno-kreditni osiguravatelji s javnom podrškom kao ne-
utržive rizike, osigurane za račun ili uz jamstvo države. Osiguravatelj bi morao, koliko je to 
moguće uskladiti svoje premijske stope za ove rizike sa stopama koje drugdje naplaćuju 
privatni izvozno kreditni osiguravatelji za predmetnu vrstu rizika.“ Nadalje u točki 4.4. 
Priopćenja Komisije navedeno je da se nerazvijenost tržišta osiguranja utrživih rizika mora 
dokazati.  
 
U prilog tvrdnji HBOR-a da u Republici Hrvatskoj nije razvijeno tržište osiguranja i 
reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja za neutržive rizike, uključujući i one utržive 
koji se privremeno smatraju neutrživima, HBOR dokazuje očitovanjima Hrvatskog kreditnog 
osiguranja d.d. (dalje: HKO), br. 475/12, Croatia osiguranja d.d. , od 19. studenog 2012., 
Allianz Zagreb d.d. od 23. studenog 2012., te podacima iz Izvješća o tržištu izvozno-
kreditnog osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2011. te u prvih šest mjeseci 2012. 
 
Iz navedenih očitovanja u bitnome proizlazi da tržište izvozno kreditnog osiguranja nije 
razvijeno. 
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Naime, HKO u pravilu osigurava: izvozna potraživanja s rokovima plaćanja do 180 dana, a 
iznimno s rokovima plaćanja do najviše 360 dana; izvozna potraživanja po principu 
cjelokupnog izvoznog prometa na otvoreno ili po principu osiguranja ključnih kupaca, dok je 
osiguranje rizika pojedinačnih izvoznih transakcija i pojedinačnih inozemnih kupaca moguće 
samo u iznimnim situacijama. HKO osigurava samo izvozna potraživanja za ona izvozna 
tržišta (zemlje) za koja može dobiti reosiguranje na privatnom tržištu osiguranja i to u visini 
odobrenih maksimalnih limita prema zemljama i kupcima, ovisno o kapacitetima 
regosiguratelja i sl. 
 
Iz očitovanja Croatia osiguranja d.d. i Alianz Zagreb d.d. proizlazi da poslovi osiguranja 
HBOR-a za koje je zatražena primjena klauzule izuzeća nemaju značajniju ulogu u njihovom 
portfelju. 
 
U odnosu na obvezu osiguravatelja iz točke 4.4. Odluke o potrebi usklađivanja premijske 
stope osiguravatelja za utržive rizike sa stopama koje drugdje naplaćuju privatno izvozno-
kreditni osiguravatelji za predmetnu vrstu rizika, HBOR navodi da nije moguće izvršiti 
usporedbu s premijskim stopama privatnih izvozno kreditnih osiguravatelja budući da se 
premijske stope, zbog velike konkurencije na tržištu privatnih osiguravatelja i reosiguravatelja 
smatraju poslovnom tajnom, a ugovorene premijske stope za pojedine osiguranike ovise o 
više čimbenika (primjerice volumenu osiguranog izvoza, značaju osiguranika za 
osiguravatelja, strukturi tržišta na kojima se nalaze osigurani inozemni kupci, odnosu premija 
i isplaćenih odšteta), te sukladno navedenom najčešće nisu rezultat primjene donesenih 
premijskih cjenika. 
 
 
III. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Razmatrajući zahtjev HBOR-a i dostavljenu dokumentaciju na svojoj 126. sjednici održanoj 
27. prosinca 2012., Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) ocijenilo je da u ovom 
trenutku tržište za poslove izvozno kreditnog osiguranja, odnosno osiguranje izvoznih 
poslova od političkih i komercijalnih rizika nije razvijeno, pa se zbog nerazvijenosti tržišta, 
odnosno dokle god postoji nerazvijenost tržišta takvi rizici privremeno smatraju neutrživim te 
je na njih moguće primijeniti klauzulu izuzeća zaključno do 30. lipnja 2013., stoga je 
temeljem odluke Vijeća odlučeno kao u izreci ovog rješenja. 
 
Odluka Vijeća temelji se na točki 4.4. u Odluke. 
 
Iz točkom 4.4. Odluke proizlazi da se utrživi rizici (politički i komercijalni) sve dok ne postoji 
tržište izvoznih osiguranja tržišnih rizika i dok ne postoje privatni osiguravatelji koji bi pružali 
usluge za rečeni oblik osiguranja, privremeno smatraju neutrživima, te je na njih moguće 
primijeniti klauzulu izuzeća. Primjena klauzule izuzeća prema odluci Vijeća ističe 30. lipnja 
2013.  
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Uputa o pravnom lijeku 
 
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali 
nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku 
od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja. 
 

 
 
Predsjednica Vijeća za 
zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr. sc. Olgica Spevec 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak; n/r predsjednika Uprave; 10000 Zagreb; 
Strossmayerov trg 9, 
2. Pismohrana (ovdje). 
 


