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Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavka 5. i članka 58. 
stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/2009 i 
80/2013), temeljem inicijative […] iz […], radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika PORSCHE LEASING d.o.o., sa sjedištem 
u Zagrebu, Velimira Škorpika 21, kojeg zastupa Juraj Vrban, direktor, zajedno s još jednim 
članom uprave-direktorom ili prokuristom, temeljem 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, mr.sc. Tatjana Peroković i Denis Matić, 
dipl.iur., članovi  Vijeća, sa 157. sjednice, održane 2. prosinca 2013., po službenoj dužnosti 
donosi sljedeće 
 
 
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
 
Obrazloženje 
 
I. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je 17. rujna 2013. zaprimila dopis  
Ministarstva gospodarstva kojim se Agenciji prosljeđuje na nadležno postupanje podnesak 
[…] iz […]. Navedeni se podnesak u smislu članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 
(„Narodne novine“, broj 79/2009 i 80/2013; dalje: ZZTN), smatra inicijativom za pokretanje 
postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika PORSCHE 
LEASING d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Velimira Škorpika 21, kojeg zastupa Juraj Vrban, 
direktor, zajedno s još jednim članom uprave-direktorom ili prokuristom (dalje: Porsche 
leasing d.o.o.). 
 
U podnesenoj inicijativi je u bitnome navedeno da podnositelja inicijative ugovor o leasingu 
kojeg je sklopio sa poduzetnikom Porsche leasing d.o.o. obvezuje da vozilo koje je predmet 
leasinga, osigura policom kasko osiguranja za cijelo vrijeme trajanja leasinga, te da je 
poduzetnik Porsche leasing d.o.o. uvjetovao potpisivanje ugovora o leasingu potpisivanjem 
Izjave o višegodišnjem osiguranju predmeta leasinga kod poduzetnika ALLIANZ ZAGREB 
d.d., Zagreb, Heinzelova 70 (dalje: Allianz) bez mogućnosti bilo kakvog dogovaranja o 
sadržaju Izjave o višegodišnjem osiguranju predmeta leasinga. 
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Podnositelj inicijative je naveo da je, nakon što je prve tri godine vozilo osiguravao kod 
Allianza, četvrtu godinu osigurao vozilo kod poduzetnika Wiener osiguranje Vienna 
Insurance Group d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slovenska ulica 24 (dalje: Wiener osiguranje), 
budući da je, po kvaliteti i sadržaju slična, ali financijski povoljnija u odnosu na istovjetnu 
policu kasko osiguranja kod Allianza. Police redovnog i kasko osiguranja dostavio je 
poduzetniku Porsche leasing d.o.o., ispunivši time svoju ugovornu obvezu, međutim, 
Porsche leasing d.o.o. mu je vratio policu kasko osiguranja zaključenog s Wiener 
osiguranjem te mu je dostavio policu kasko osiguranja zaključenog s poduzetnikom Allianz, 
pozivajući se na Izjavu o višegodišnjem osiguranju predmeta leasinga po kojoj bi podnositelj 
inicijative morao ugovoriti kasko osiguranje isključivo s Allianzom.  
 
Podnositelj inicijative navodi da je riječ o istovjetnom tipu kasko osiguranja i kod Allianza i 
kod Wiener osiguranja stoga je interes poduzetnika Porsche leasing d.o.o. u potpunosti 
zaštićen. Nadalje, podnositelj inicijative smatra kako se navedenom Izjavom preferira 
poduzetnik Allianz u odnosu na druga osiguravajuća društva te se druga osiguravajuća 
društva isključuju iz tržišne utakmice.  
 
U privitku inicijative dostavljen je dopis poduzetnika Porsche leasing d.o.o. od 12. kolovoza 
2013. u kojem je, u bitnome, navedeno da Porsche leasing d.o.o. vraća […] policu kasko 
osiguranja sklopljenu u Wiener osiguranju budući da je njegova obveza za cijelo vrijeme 
trajanja ugovora o leasingu police osiguranja sklapati u Allianzu, s obzirom da je prilikom 
sklapanja ugovora imao predujam naknade manji od 20 posto od ukupnog iznosa 
financiranja. Uz to, dostavljena je i preslika Izjave o višegodišnjem osiguranju predmeta 
leasinga kod Allianza, ovjerena kod javnog bilježnika 14. srpnja 2010.  
 
Sukladno ovlaštenju iz članka 32. točke 1 b) ZZTN-a, Agencija je provela prethodno 
ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu radi utvrđivanja postojanja dostatnih indicija za 
pokretanje postupka po službenoj dužnosti u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članaka 
8. i/ili 13. ZZTN-a protiv poduzetnika Porsche leasing d.o.o. S tim u vezi zatraženo je 
očitovanje i podaci od poduzetnika Porsche leasing d.o.o. te dodatno očitovanje od 
podnositelja inicijative. 
 
Iako je uredno zaprimio dopis Agencije od 23. rujna 2013. podnositelj inicijative nije Agenciji 
dostavio zatraženo očitovanje. 
 
Vezano uz navode iz inicijative […], Porsche leasing d.o.o. je Agenciji 1. listopada 2013. 
dostavio podnesak u kojem se u bitnome očitovao da nikada nije i da ne uvjetuje sklapanje 
ugovora o leasingu potpisivanjem Izjave o višegodišnjem kasko osiguranju vozila kod bilo 
kojeg društva za osiguranje, pa tako ni kod poduzetnika Allianz. Nadalje se očitovao kako 
Porsche leasing d.o.o. posluje sukladno odredbama Zakona o leasingu („Narodne novine“, 
broj 135/2006) te obavlja poslove financijskog i operativnog leasinga, a iznimno i poslove 
posredovanja kod prodaje, odnosno prodaje predmeta koji pripadaju leasing društvu po 
osnovi obavljanja poslova leasinga, ako su ti poslovi u posrednoj ili neposrednoj vezi s 
poslovima leasinga. Sukladno tome, Porsche leasing d.o.o se očitovao da ne obavlja ni 
poslove zastupanja, ni poslove posredovanja u osiguranju, pa ne sudjeluje u prodaji polica 
kasko osiguranja ili polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Stoga niti 
nema sklopljen ugovor s bilo kojim društvom za osiguranje kojim bi bila uređena prodaja 
polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja motornih 
vozila, niti je od bilo kojeg društva za osiguranje primilo ikakvu proviziju za police osiguranja 
zaključene za vozila u svom vlasništvu. 
 
Međutim, s obzirom da se Porsche leasing d.o.o. isključivo bavi poslovima financijskog i 
operativnog leasinga motornih vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu, u svojim općim 
uvjetima za zaključenje tih ugovora utvrdio je obvezu primatelja leasinga da za čitavo vrijeme 
trajanja ugovora o leasingu, vozilo koje je objekt leasinga mora biti pokriveno važećom 
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policom obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i policom kasko osiguranja. 
Stoga je u odredbi točke 6.2. Općih uvjeta PL-a za zaključenje ugovora o financijskom 
leasingu, a također i odredbom toč. 6.2. Općih uvjeta PL-a za zaključenje ugovora o 
operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti, utvrđeno da je primatelj 
leasinga obvezan prije preuzimanja vozila za prvu godinu tijeka Ugovora zaključiti obvezno 
osiguranje s dopunskim osiguranjem vozača i putnika, druga obvezna osiguranja u prometu 
ako su ona za vozilo propisana i višegodišnje puno kasko osiguranje za cijelo ugovoreno 
trajanje Ugovora, te PL-u bez odgode dostaviti odgovarajući dokaz.  
 
Porsche leasing d.o.o. se očitovao da primatelji leasinga mogu samostalno izabrati društvo 
za osiguranje kod kojeg će zaključiti policu obveznog osiguranja od automobilske 
odgovornosti i policu automobilskog kaska ili mogu ugovoriti da će Porsche leasing d.o.o. 
odrediti osiguratelja s kojim će za objekt leasinga zaključiti policu obveznog osiguranja od 
automobilske odgovornosti i policu kasko osiguranja, tako da će prefakturiranu godišnju 
premiju ovih osiguranja primatelj leasinga otplaćivati davatelju leasingu, kao ugovaratelju 
osiguranja, obročno u dvanaest mjesečnih obroka. Porsche leasing d.o.o. se očitovao da se 
fizičke osobe koje imaju svojstvo potrošača u pravilu ne odlučuju za ovakvu opciju, iz razloga 
što kod preračunavanja premije osiguranja primatelju leasinga, davatelj leasinga mora u 
slučajevima kada je ugovaratelj osiguranja na naknadu za plaćenu premiju osiguranja 
obračunati primatelju leasinga i pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV), što je za 
primatelje leasinga sa svojstvom potrošača nepovoljnija opcija, jer plaćeni PDV na premiju 
ne mogu koristiti ni kao pretporez niti kao drugi priznati porezni rashod. 
 
Nadalje se očitovao da trenutni broj aktivnih ugovora o leasingu kod kojih je Porsche leasing 
d.o.o. ugovaratelj osiguranja za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti iznosi […] 
ugovora, a kasko osiguranja […] ugovor, što čini manji dio u odnosu na ukupni broj aktivnih 
ugovora o leasingu koji trenutno iznosi […] ugovora. 
 
U svom očitovanju Porsche leasing d.o.o. navodi da zastupljenost osiguratelja kod kojih su 
osigurana vozila koja su objekti leasinga za koja je Porsche leasing d.o.o. u svojstvu 
davatelja leasinga zaključio ugovore o leasingu, odgovara razmjernoj zastupljenosti tih 
osiguratelja na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja 
na području Republike Hrvatske, što je, smatra, razvidno iz tablice 1. koju Agenciji dostavlja 
u privitku podneska. 
 
Nadalje, Porsche leasing d.o.o. se očitovao da mu je vezano uz osiguranje važno da objekti 
leasinga u vrijeme trajanja ugovora o leasingu budu osigurani, da nikada nije sugerirao 
nekog osiguratelja te odbio prihvatiti policu obveznog osiguranja od automobilske 
odgovornosti ili policu kasko osiguranja nekog osiguratelja, koje je imalo odgovarajuće 
pokriće. Osim toga, očitovao se da ne sprječava primatelje leasinga da za vrijeme trajanja 
ugovora o leasingu promijene osiguratelja i u slučajevima kad su s određenim osigurateljem 
imali zaključenu policu višegodišnjeg kasko osiguranja. 
 
Porsche leasing d.o.o. se očitovao da prihvaća novu policu kasko osiguranja za objekt 
leasinga drugog osiguratelja i u situaciji kada mu nakon isteka pojedinog godišnjeg 
obračunskog razdoblja višegodišnjeg kasko osiguranja s određenim osigurateljem, primatelj 
leasinga ne dostavi policu osiguranja za sljedeće obračunsko razdoblje, pa je za to 
obračunsko razdoblje davatelj leasinga sukladno svojim ovlastima iz članka 936. Zakona o 
obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/2005, 41/2008 i 125/2011) i iz ugovora o 
leasingu osiguratelju platio premiju osiguranja za sljedeće obračunsko razdoblje kako bi 
zadržao kasko osiguranje vozila. Ako nakon toga Porsche leasing d.o.o. sazna da je za to 
obračunsko razdoblje primatelj leasinga zaključio policu kasko osiguranja s drugim 
osigurateljem, stornirat će primatelju leasinga račune za plaćenu naknadu premije osiguranja 
koju je platio za to razdoblje prethodnom osiguratelju. U prilog svom navodu Porsche leasing 
d.o.o. dostavio je Agenciji dopis kojeg je 23. kolovoza 2013. uputio […], a u kojem ga 
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obavještava da je polica kasko osiguranja sklopljena u Allianzu u cijelosti stornirana te da 
važeća ostaje kasko polica osiguranja sklopljena u Wiener osiguranju. Uz to, dostavio je i 
presliku storniranog računa. 
 
Nadalje, Porsche leasing d.o.o. navodi da je s pojedinim osigurateljima bila do kraja 2012. 
godine moguća suradnja u okviru promotivnih, vremenski ograničenih akcija. U okviru tih 
akcija omogućavalo se primatelju leasinga da s određenim osigurateljem zaključi 
višegodišnju policu kasko osiguranja vozila koje će biti objekt leasinga, pri čemu su se 
primatelju leasinga pružale pogodnosti kao što su oslobođenje plaćanja premije kasko 
osiguranja za prvu godinu trajanja ugovora o leasingu, koju je podmirivao davatelj leasinga, 
preuzimanje od strane davatelja leasinga troškova 1/2 premije osiguranja od automobilske 
odgovornosti u prvoj godini trajanja ugovora, snižavanja visine početnih uplata naknade za 
leasing (kod financijskog leasinga učešća, a kod operativnog predujma naknade za leasing i 
sl.) dok se davatelju leasinga kao osiguraniku pružala mogućnost proširenja police kasko 
osiguranja na slučajeve koji redovito nisu obuhvaćeni tom policom. Navedene promotivne 
akcije osim što su u razdoblju njihova trajanja mogle pridonijeti povećanju broja sklopljenih 
ugovora o leasingu, istodobno su potrošačima pružale razmjernu korist, jer su ih oslobađale 
izdataka kao što su premija automobilskog kaska u cijelosti, polovica premije obveznog 
osiguranja od automobilske odgovornosti, snižavanje ili ukidanje plaćanja predujma naknade 
odnosno učešća. Porsche leasing d.o.o. napominje kako za vrijeme trajanja određene akcije 
primatelj leasinga nije morao zaključiti ugovor o leasingu pod uvjetima koji određuje 
promotivna akcija, jer su uvijek vrijedile i standardne ponude. 
 
II. Na temelju očitovanja i dokumentacije dostavljene tijekom prethodnog ispitivanja stanja na 
mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) je sukladno 
ovlastima iz članka 31. ZZTN-a na 157. sjednici, održanoj 2. prosinca 2013., razmatralo 
navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa […], u smislu članka 38. stavka 5. 
ZZTN-a, odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog 
natjecanja protiv poduzetnika Porsche leasing d.o.o. u smislu članka 38. stavaka 1. i 3. te 
članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 8. ZZTN-a koji uređuje zabranjene 
sporazume i članka 13. ZZTN-a koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika.  
 
Odluku o odbacivanju inicijative Vijeće temelji na slijedećim razlozima: 
 
Iz podataka o zastupljenosti osiguratelja kod kojih su osigurana vozila, a koje je Porsche 
leasing d.o.o. dostavio Agenciji u privitku podneska zaprimljenog 1. listopada 2013. ne 
proizlazi da Porsche leasing d.o.o. stavlja u povoljniji položaj poduzetnika Allianz u odnosu 
na ostale osiguratelje.  
 
Nadalje, iako je u dopisu od 12. kolovoza 2013. kojeg je podnositelj inicijative dostavio u 
privitku inicijative navedeno kako mu Porsche leasing d.o.o. vraća policu kasko osiguranja 
sklopljenu u Wiener osiguranju, iz dopisa od 23. kolovoza 2013., dostavljenog Agenciji u 
privitku podneska zaprimljenog 1. listopada 2013., kojeg je Porsche leasing d.o.o. 23. 
kolovoza 2013., uputio podnositelju inicijative razvidno je da je Porsche leasing d.o.o. 
prihvatio policu osiguranja koju je podnositelj inicijative sklopio kod poduzetnika Wiener 
osiguranje te stornirao policu kasko osiguranja sklopljenu u Allianzu. 
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju je utvrđeno kako nema dostatnih indicija niti za 
pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenih sporazuma niti za pokretanje postupka 
utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 
8. i/ili 13. ZZTN-a protiv Porsche leasing d.o.o. 
 
Stoga je, temeljem odluke Vijeća, Agencija odlučila kao u izreci ovoga rješenja. 
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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 […]. 
 
 
 
 
 


