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Zagreb, 16. siječnja 2020. 
 
 

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“, br. 79/09 i 
80/13), po inicijativi g. […], za pokretanjem postupka protiv osiguravajućih društava na 
području Republike Hrvatske, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja, po službenoj dužnosti, temeljem 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., donosi sljedeće     
 
 
RJEŠENJE 
 
Inicijativa se odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 

Obrazloženje 
 
1. Inicijativa za pokretanje postupka 
 
Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) prosljeđena je 23. svibnja 2018. od strane 
Ministarstva financija predstavka g. […], koja je smatrana inicijativom za pokretanje postupka 
u smislu članka 37. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; 
dalje: ZZTN). 
 
[…] kao […] u predmetnoj inicijativi ističe vrlo težak položaj autoservisne djelatnosti na 
području Primorsko-goranske županije, kao i na području cijele Republike Hrvatske. 
Osiguravajuće kuće koje djeluju na području Republike Hrvatske, protivno osnovnim 
postulatima tržišne ekonomije, neposredno ali i posredno, ograničavaju cijenu radnog sata kao 
i potrebne tvorničke normative autoservisnim radionicama, bez obzira na organizacijsku 
strukturu i vlasništvo, pri čemu su navedene servisere doveli u financijsku ovisnost, a državni 
proračun oštetili za približno 956 milijuna kuna manje uplaćenih poreznih davanja.  
 
U privitku predmetne inicijative AZTN-u je dostavljeno očitovanje […] od 13. veljače 2018. na 
upit Porezne uprave Ministarstva financija (dalje: očitovanje […]) u kojemu se u bitnome navodi 
kako na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i tržištu kasko osiguranja 
na području Primorsko-goranske županije djeluje kartel vodećih osiguravajućih kuća ([…] 
osiguranje d.d., […], […] osiguranje d.d., […] OSIGURANJE d.d., […] OSIGURANJE d.d., […] 
OSIGURANJE d.d. i […] OSIGURANJE […] koji sustavno krši prava potrošača (vlasnika 
motornih vozila) te sustavno nameće nepovoljnu poslovnu praksu drugim sudionicima na 
tržištu (vlasnicima radionica za popravak i održavanje motornih vozila), kako bi ostvario ektra 
profit članovima kartela (vodeće osiguravajuće kuće). 
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[…] ističe kako se, umjesto klasičnog natjecanja na tržištu, članovi kartela oslanjaju na prešutni 
dogovor vezan uz njihovu unutrašnju proceduru šteta nastalih na motornim vozilima, oko kojih 
se razmjenjuju informacije o vlasnicima i vozilima navodno zaštićene tajnošću podataka na 
njihovu štetu. Djelovanje kartela očituje se na tržištu obveznog osiguranja od automobilske 
odgovornosti i tržištu kasko osiguranja motornih vozila, te tržištu isplate šteta povezanih sa 
osiguranjima motornih vozila koje je usko povezano s tržištem servisiranja motornih vozila. 
Snaga i položaj pojedinog osiguravatelja na tržištima osiguranja prelijeva se na tržište 
servisiranja motornih vozila po nastanku štete zbog većeg broja osiguranika, te posljedično i 
veće potrebe za obavljanjem većeg broja servisa po nastanku štete. 
 
[…] navodi kako Ugovori o poslovno-tehničkoj suradnji između osiguravajućih kuća i određenih 
radionica najčešće uključuju provjeru vlasnika vozila, stanja njegovog zahtjeva i eventualnih 
dugovanja po premiji od strane vlasnika radionice. U poslovnoj praksi radionice telefonskim 
putem (ili izrazito rijetko putem elektroničke pošte) od radnog osoblja zaduženog za štete na 
motornim vozilima dobivaju informacije o vlasnicima vozila, dok se od njih traže podaci o visini 
popravka vozila. Osiguravajuće kuće obračunavaju cijenu i količinu radnih sati potrebnih za 
popravak motornih vozila prema svojim vlastitim normativima, koji nisu zakonski regulirani ni 
kontrolirani od strane državnih agencija. Pritom dolazi do značajne razlike između službene 
satnice koju poduzetnici autostruke imaju istaknutu u radionici i normi osiguravajućih kuća u 
korist osiguravatelja, odnosno na štetu vlasnika radionice. Posljedica takve prakse je 
nemogućnost naplate potraživanja vlasnika radionica bez usklađivanja svoje cijene sa normom 
osiguravatelja. U trenutnim uvjetima velike nelikvidnosti i nestabilnosti na tržištu, poduzetnici 
su primorani na prihvaćanje nametnutih normi budući da moraju pokriti svoje dugove 
dobavljačima dijelova. 
 
[…] dodaje kako osiguravajuće kuće tretiraju Zapisnik o izvidu i procjeni štete na motornom 
vozilu izrađen od stručnog procjenitelja kao radni nalog autoradionice, iako se spomenuti 
dokument u sudskoj praksi tretira i može upotrijebiti samo radi izrade kalkulacije za rezervaciju 
šteta koje osiguravateljske kuće imaju obvezu izrađivati i prikazivati kroz bilancu svog 
poslovanja kao dioničko društvo. Na tržištu Primorsko-goranske županije većina pritužbi 
poduzetnika autostruke dolazi zbog snažnog usmenog inzistiranja osiguravajućih kuća na 
izvidu štete kao relevantnom dokumentu za popravak čime se pokušava neizravno ograničiti 
visinu cijene popravka, unatoč činjenici da je na spomenutom dokumentu eksplicitno navedeno 
kako on ne predstavlja radni nalog niti obvezu za plaćanje osiguravajućeg društva. 
 
Prema navodima […], osiguravajuće kuće u velikom broju preuzimaju obvezu plaćanja 
izvršenih radova na vozilu umjesto vlasnika vozila kroz Izjavu oštećenika, koja daje suglasnost 
osiguravajućoj kući za isplatu sredstava radionici. Navedena izjava ne utvrđuje nastanak 
dužničko vjerovničkog odnosa, niti definira valutu i rokove plaćanja. Prilikom nastanka štetnog 
događaja na motornom vozilu, vlasnik vozila je obvezan otići u ured za prijavu štete 
osiguravajućeg društva s kojim ima sklopljenu policu osiguranja za motorno vozilo. lako 
osiguravajuća kuća ne može odlučiti umjesto vlasnika vozila, utječe na njega usmenim 
uvjeravanjem i pružanjem popisa servisera koji imaju sklopljene ugovore o poslovno-tehničkoj 
suradnji. Često su navedeni popisi javno izvješeni pred vratima ureda, odnosno neke 
osiguravajuće kuće ih daju strankama pri dolasku/odlasku. 
 
U očitovanju […] navodi se i kako osiguravajuća kuća dovodi radionice koje nemaju ugovorni 
odnos u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, budući da se strankama sugerira kako 
su za popravak u radionicama koje imaju neodređene ugovorne odnose sa društvom spremne 
platiti ukupnu štetu, dok će svim drugim radionicama bitno smanjiti iznos te će vlasnik sam biti 
obvezan snositi značajan dio popravka unatoč važećoj polici osiguranja. Na taj način 
osiguravajuća kuća nalazi se u sukobu interesa budući da istovremeno procjenjuje vrijednost 
nastale štete i vrši plaćanje iste. Kako bi dobili jednak tretman na tržištu, veliki broj poduzetnika 
sa registriranom djelatnošću popravka i održavanja motornih vozila, primoran je potpisati 
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nepovoljne ugovore s osiguravajućim kućama. Negativni efekti ugovora nisu vidljivi kroz razlike 
u prihodima među radionicama, već u brzini naplate postojećih potraživanja i vršenju 
značajnog pritiska na smanjenje visine popravka. 
 
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu  
 
Na temelju predmetne incijative, kako bi utvrdio dodatne činjenice i okolnosti u svrhu ocjene je 
li u konkretnom slučaju riječ o povredi propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, AZTN je sukladno 
svojim zakonskim ovlastima iz članka 32. točke 1. podtočke a) i b) ZZTN-a, dopisom od 13. 
lipnja 2018. zatražio od g. […] očitovanje i konkretne podatke o cijeni radnog sata i potrebnim 
tvorničkim normativima, koje prema njegovom navodu, osiguravajuća društva ograničavaju 
autoservisnim radionicama, očitovanje o nelicenciranim programima normativa, čiju primjenu 
osiguravajuća društva ograničavaju autoservisnim radionicama, očitovanje o tome primjenjuju 
li autoservisne radionice EUROTAX računalni program u procesu kalkulacije popravka štete, 
s podacima za kalkuliranje karoserijskih, lakirerskih i mehaničkih popravaka, te priznaju li 
osiguravajuća društva ispostavljene račune autoservisnih radionica koji se temelje na 
normativima i cijenama iz navedenog računalnog programa, zatim preslike isprava, 
dokumenata i/ili drugih dokaza kojima raspolaže, a temeljem kojih se mogu potvrditi njegovi 
navodi o tome da osiguravajuće kuće strankama sugeriraju kako su za popravak u radionicama 
koje imaju neodređene ugovorne odnose sa osiguravajućim društvom spremne platiti ukupnu 
štetu, dok svim drugim radionicama će bitno smanjiti iznos, te da je veliki broj poduzetnika sa 
registriranom djelatnošću popravka i održavanja motornih vozila, kako bi dobili jednak tretman 
na tržištu, primoran potpisati nepovoljne ugovore sa osiguravajućim društvima.  
 
Istim dopisom AZTN-a zatražena je od g. […] dokumentacija koja se navodi kao dokazni 
materijal u očitovanju […] od 13. veljače 2018. na upit Porezne uprave Ministarstva financija. 
 
[…] nije AZTN-u dostavio zatražena očitovanja, podatke i dokumentaciju u ostavljenom roku 
od 30 (trideset) dana od dana dostave predmetnog dopisa, iako je prema obavijesti Hrvatske 
pošte isti uredno zaprimio 18. lipnja 2018. AZTN je ponovno požurnicom od 2. kolovoza 2018. 
zatražio od g. […] dostavu istih očitovanja, podataka i dokumentacije u roku od 30 (trideset) 
dana od dana dostave požurnice. Zatražena očitovanja, podaci i dokumentacija nisu 
dostavljeni AZTN-u niti protekom roka iz požurnice.   
 
Stoga je AZTN temeljem predmetne inicijative kao i ostalih predmeta u kojima su podnositelji 
zahtjeva problematizirali cijenu radnog sata odnosno nepriznavanje u cijelosti troška rada auto 
servisne radionice od strane osiguravajućih društava, proveo u predmetu KLASA: 034-08/18-
01/093, prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu i dopisima od 16. kolovoza 2019. 
zatražio od […] osiguranja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, […] (dalje: […] osiguranje), […] 
osiguranja d.d., sa sjedištem u Zagrebu, […] (dalje: […] osiguranje), […] OSIGURANJA d.d., 
sa sjedištem u Zagrebu, […] (dalje: […] osiguranje), […] osiguranja d.d., sa sjedištem u 
Zagrebu, […] (dalje: […] osiguranje), […] OSIGURANJA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, […] 
(dalje: […] osiguranje), […] OSIGURANJA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, […] (dalje: […] 
osiguranje) i […] d.d., sa sjedištem u Zagrebu, […] (dalje: […] osiguranje) između ostalog, 
očitovanje o načinu i kriterijima temeljem kojih u procesu kalkulacije popravka štete procjenjuju 
iznos cijene radnog sata za izvođenje lakirerskih, limarskih i drugih radova, zatim očitovanje o 
kriterijima temeljem kojih određuju cijenu radnog sata koju priznaju auto servisnim radionicama 
prilikom isplate štete po ispostavljenim računima navedenih radionica, te dostavu po tri 
kompleta dokumentacije iz 2019. koja se sastoji od izvida štete, naknadnog izvida štete ukoliko 
postoji, računa ispostavljenog od strane auto servisne radionice te dokaza o isplati po računu 
auto servisne radionice, prema vrsti auto servisne radionice koja je obavila popravak vozila 
(ovlaštena, neovlaštena, te auto servisna radionica koja s osiguravajućim društvom ima 
zaključen ugovor o poslovnoj suradnji).  
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Zatražena očitovanja i dokumentacija predmetnih osiguravajućih društava dostavljeni su 
AZTN-u u navedenom predmetu KLASA: 034-08/18-01/093 u rujnu 2019.  
 
Vezano uz proces kalkulacije popravka štete i procjenu iznosa cijene radnog sata za izvođenje 
lakirerskih, limarskih i drugih radova, […] osiguranje u svojem očitovanju navodi kako u 
procesu izrade kalkulacije troškova popravka oštećenog vozila primjenjuju prosječan iznos 
cijene radnog sata lakirerskih, limarskih i drugih radova, uobičajen prema zemljopisnom 
području unutar Republike Hrvatske. Takva kalkulacija osnova je za utvrđivanje pričuve 
predmetnog zahtjeva kao i osnova za plaćanje nespornog dijela štete, odnosno plaćanje po 
nagodbenom sporazumu.   
 
[…] osiguranje također navodi kako za kalkulaciju troškova popravka štete na motornim 
vozilima primjenjuje prosječan iznos cijene radnog sata za izvođenje lakirerskih, limarskih i 
drugih radova uobičajen prema zemljopisnom području unutar Republike Hrvatske. Takva 
kalkulacija osnova je za plaćanje nespornog dijela štete, odnosno plaćanje po sporazumu 
(nagodbi). Ako oštećenik dostavom računa dokaže da je za popravak vozila potreban rad 
servisa čija je jedinična cijena rada veća od one s kojom se kalkuliralo, takva cijena se prihvaća 
ako značajno ne odstupa od troškova rada u sličnom servisu. Naime, obveza je oštećenika 
ograničiti štetne posljedice pa bi popravak prema cijenama značajno višim od prosječnih bio 
povećanje štete. […] osiguranje dodaje kako njegovi Zapisnici o izvidu štete sadrže podatak o 
iznosu cijene radnog sata popravka s kojim se kalkuliralo kod određivanja iznosa naknade po 
sporazumu koji je također naveden na izvidu (Iznos za nagodbu).   
 
[…] osiguranje navodi kako prilikom procjene šteta na vozilima koje je u obvezi naknaditi svojim 
oštećenicima, na Zapisniku o izvidu štete transparentno iskazuje sve elemente potrebne za 
izvođenje radnih operacija, koristeći se pri tome tvorničkim normativima, odnosno aktualnim 
tržišnim uvjetima pri definiranju fonda radnih sati za izvođenje radnih operacija, te cijena radnih 
sati i potrošnog materijala. Sve navedeno evidentira se Zapisnikom o izvidu štete, u kojemu 
se navodi i satnica koja se priznaje za ovlaštene i za neovlaštene servisne radionice. Cijena 
radnog sata za ovlaštene u odnosu na neovlaštene servisne radionice određuje se temeljem 
ponude i potražnje servisnih usluga na tržištu, prema teritorijalnoj podjeli unutar Republike 
Hrvatske, dostupnosti drugih servisnih radionica, troškovima ulaganja u troškove školovanja 
djelatnika ovlaštenih servisa, usluge prema korisnicima usluga servisa, i sl. 
   
[…] osiguranje navodi kako u procesu izrade kalkulacije popravka štete procjenjuje iznos 
cijene radnog sata temeljem prosječne cijene radnog sata na tržištu Republike Hrvatske, a za 
iste postoji razlika sukladno starosnom parametru, vrsti vozila (osobno ili teretno), te 
zemljopisnom području Republike Hrvatske. Zapisnik o izvidu štete […] osiguranja sadrži 
informativni iznos prosječne cijene radnog sata na tržištu Republike Hrvatske. 
 
[…] osiguranje navodi kako u procesu kalkulacije popravka štete u svrhu predujmljivanja 
nespornog dijela sukladno zakonskim propisima procjenjuje kalkulativni iznos cijene radnog 
sata za izvođenje Iakirerskih, Iimarskih i drugih radova uporabom alata Audatex te poznatim 
ili iskustveno predvidljivim vrijednostima cijene radnog sata, i to sve sukladno dugogodišnjoj 
praksi. Procijenjeni kalkulativni obračun satnice koji proizlazi iz alata Audatexa orijentacijske 
je naravi i služi samo radi utvrđivanja okvirnog iznosa pretrpljene štete u svrhu predujmljivanja 
nespornog dijela sukladno zakonskim propisima, dok se stvarne naknade (stvarni iznos cijene 
radnog sata) koje […] osiguranje isplaćuje na ime naknade štete, utvrđuju na temelju 
dostavljenog računa stvarnog popravka od strane servisnih radionica, i to neovisno o tome ima 
li […] osiguranje ili nema sklopljene ugovore sa istima. 
 
[…] osiguranje navodi kako u procesu izrade kalkulacije popravka oštećenog vozila uzima u 
obzir cijene sati rada i potrošnog materijala koje su prisutne na tržištu. Kontinuirano prikuplja 
informacije o cijenama na tržištu i u kalkulaciji popravka uzima tržišno „najpovoljnije" iz 
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statusno i kvalitativno adekvatne kategorije auto servisnih radionica za određene vrste i marke 
vozila. 
 
[…] osiguranje navodi kako u procesu kalkulacije popravka štete procjenjuje cijenu radnog 
sata uzimajući u obzir područje na kojem je šteta nastala (u pravilu je to mjesto 
registracije/prebivališta oštećene osobe) odnosno uzimajući u obzir područje (regiju Republike 
Hrvatske) na kojemu djeluje njegova podružnica. Pri tome se uzima u obzir uobičajena 
vrijednost cijene radnog sata u pojedinoj regiji, te se sukladno navedenom utvrđuje pričuva za 
pojedini evidentirani odštetni zahtjev. 
 
Vezano uz kriterije temeljem kojih osiguravajuća društva određuju cijenu radnog sata koju 
priznaju auto servisnim radionicama prilikom isplate štete po ispostavljenim računima, […] 
osiguranje navodi kako u pravilu priznaje u cijelosti cijenu radnog sata za izvođenje različitih 
vrsta radova popravka vozila, pri čemu ima u vidu odredbe članka 1090. i članka 1092. Zakona 
o obveznim odnosima („Narodne novine“, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje: ZOO). 
Naime, jedno je od osnovnih načela obveznopravnog insitituta naknade štete da ta naknada 
ne može biti viša od visine prouzročene štete te stoga nitko ne može na ime naknade štete 
ostvariti više od iznosa pretrpljene štete, pri čemu osiguranje ne može biti izvor bogaćenja, 
sukladno članku 949. i članku 1090. ZOO-a. 
 
[…] osiguranje ističe kako u pravilu priznaje u cijelosti cijenu radnog sata za izvođenje različitih 
vrsta radova popravka vozila ako je riječ o troškovima potrebnim za dovođenje oštećene 
imovine u prijašnje stanje. Osiguranje je ovlašteno i dužno procjenjivati primjerenu naknadu 
štete. Naime, osnovno pravilo kod popravljanja imovinske štete jest pravilo o uspostavi 
prijašnjeg stanja. Prema navedenom pravilu odgovorna osoba (odnosno osiguratelj umjesto 
nje) dužan je uspostaviti stanje koje je bilo prije nego je šteta nastala. Zato osiguranje svojim 
procjenama ne nameće cijene ni kao maksimalne niti minimalne, već podmiruje onaj iznos koji 
je utvrđen kao adekvatna naknada (u obzir treba uzeti i činjenicu da oštećenik ne mora 
povratno dokazati da je navedeni iskoristio za popravak vozila). U članku 1089. ZOO-a navodi 
se da se visina naknade štete određuje prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke. 
Tako i […] osiguranje procjenjuje naknadu štete prema cijenama u vrijeme odlučivanja o 
odštetnom zahtjevu. Osiguratelj je dužan brinuti se da zahtjevi trećih osoba ne budu 
neopravdani i pretjerani. 
 
[…] osiguranje navodi kako prilikom naknade štete uzima u obzir sve elemente potrebne za 
izvođenje radnih operacija, koristeći se pri tome tvorničkim normativima, odnosno aktualnim 
tržišnim uvjetima pri definiranju fonda radnih sati za izvođenje radnih operacija, te cijena radnih 
sati i potrošnog materijala. Prilikom određivanja cijene radnog sata […] osiguranje vodi se 
poslovnom politikom da ovlašteni servisi zbog ulaganja u svoje znanje (edukaciju djelatnika), 
opremu (specijalna računala i alati), posebne certifikate za popravak, itd. imaju opravdanje za 
veću satnicu od neovlaštenih servisa.  
 
[…] osiguranje ističe kako priznaje cijenu radnog sata po dostavljenim računima popravka 
ovisno o tome da li auto servisna radionica koja je ispostavila račun ima status ovlaštenog ili 
neovlaštenog servisa, te da li je ista zaključila ugovor s […] osiguranjem o cijeni radnog sata. 
 
[…] osiguranje navodi kako u cijelosti priznaje cijenu sata rada iskazanu na računu popravka, 
iz čega proizlazi da ne određuje cijenu sata rada, osim u svrhu predujmljivanja nespornog 
dijela i to isključivo s ciljem ispunjavanja zakonske obveze isplate nespornog dijela. 
 
[…] osiguranje navodi kako u svojim internim aktima nema utvrđenu cijenu radnog sata koju 
kao takvu priznaje za isplatu štete. Obveza […] osiguranja jest naknaditi štetu vlasnicima 
vozila, a ne servisnim radionicama, pa nije u poziciji servisnim radionicama priznati ili ne 
priznati određenu cijenu sata rada. Tijekom postupka izvršenja svojih obveza, u pogledu 
popravljanja imovinske štete sukladno zakonskim odredbama (članak 1085. ZOO-a), […] 
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osiguranje upozorava odnosno informira vlasnike oštećenih vozila da su dužni u postupku 
ostvarivanja prava na naknadu štete ponašati se pažnjom dobrog domaćina sukladno 
zakonskim odredbama (članak 10. ZOO-a). Pažnja dobrog domaćina kod popravljanja 
imovinske štete u konkretnim situacijama popravka oštećenih vozila podrazumijeva odabir 
najpovoljnijeg ponuđača (auto servisna radionica) u mjestu prebivališta, ali ne nauštrb 
kvalitete. Ako u mjestu prebivališta oštećenika postoje auto servisne radionice iste statusne i 
kvalitativne kategorije koje imaju niže cijene sata rada i potrošnog materijala od onih koje su 
iskazane na računu popravka koje nam dostavi oštećenik, […] osiguranje kod utvrđivanja svoje 
obveze umanjuje naknadu štete za iznos više iskazan na računu popravka zbog veće cijene 
sata rada ili potrošnog materijala. 
 
[…] osiguranje navodi kako u skladu s odredbama odštetnog prava ne određuje cijenu radnog 
sata nego je u obvezi isplatiti novčani iznos na ime naknade štete oštećenoj osobi. Likvidacija 
i plaćanje štete u potpunosti u prvom redu ovise o pretpostavkama odgovornosti za štetu 
odnosno o osnovanosti postavljenog odštetnog zahtjeva pri čemu mogu postojati i okolnosti 
na strani oštećene osobe koje utječu na to da se šteta iz računa popravka umanji (doprinos 
oštećene osobe). […] osiguranje dodaje kako se u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva vodi 
općim načelima obveznog prava koja između ostalog nalažu i oštećenoj osobi obvezu suradnje 
i upotrebu pažnje dobrog gospodara što onda podrazumijeva najjeftiniji popravak vozila uz 
uvjet da je u prvom redu zadovoljen kriterij kvalitete popravka. 
 
AZTN u okviru svojeg djelokruga i zakonskih ovlasti utvrđuje postojanje zabranjenih 
sporazuma između poduzetnika, određuje mjere, uvjete i rokove za otklanjanje štetnih učinaka 
zabranjenih  sporazuma, utvrđuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika i zabranjuje 
svako daljnje postupanje koje dovodi do zlouporabe, određuje mjere, uvjete i rokove za 
otklanjanje štetnih učinaka takvog postupanja, te ocjenjuje dopuštenost koncentracija 
poduzetnika.  
 
Na temelju očitovanja predmetnih osiguravajućih društava i dostavljene dokumentacije u istom 
predmetu KLASA: 034-08/18-01/093, koja se sastoji od izvida štete, naknadnih izvida štete, 
računa ispostavljenih od strane auto servisnih radionica te dokaza o isplatama po računima 
auto servisnih radionica, AZTN nije utvrdio dostatne indicije niti dokaze koji bi ukazivali na 
jedan od navedenih oblika djelovanja poduzetnika koji predstavljaju povredu propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja.  
 
Naime, iz analize dostavljenih Zapisnika o izvidu štete i 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. 
 
Nadalje, 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.  
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju nisu utvrđene dostatne indicije niti dokazi koji bi 
ukazivali na postojanje zabranjenog sporazuma ili usklađenog djelovanja dva ili više 
osiguravajućih društava kojim je izravno ili neizravno, u određenom iznosu, utvrđena cijena 
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radnog sata za izvođenje lakirerskih, limarskih i drugih radova, koju usklađeno primjenjuju pri 
izradi kalkulacije popravka štete i/ili koju priznaju prilikom isplate šteta po ispostavljenim 
računima auto servisnih radionica koje su obavile popravak vozila.   
 
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, eventualno može biti sporno s aspekta 
posebnih propisa i pravila o odgovornosti za štetu i naknadi štete. 
 
Kao kriterije i/ili tržišne uvjete temeljem kojih određuju cijenu radnog sata koju priznaju auto 
servisnim radionicama prilikom isplate štete po ispostavljenim računima navedenih radionica, 
pojedina osiguravajuća društva u svojim očitovanjima AZTN-u navode kako je oštećena osoba, 
između ostalog, u ispunjavanju svoje obveze iz obveznog odnosa (na relaciji oštećenik - štetnik 
- društvo za osiguranje) dužna surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja obveza i 
ostvarivanja prava (članak 5. ZOO-a), odabrati najpovoljnije auto servisne radionice u mjestu 
prebivališta u postupku ostvarivanja prava na naknadu štete odnosno ponašati se pažnjom 
dobrog gospodarstvenika/domaćina (članak 10. ZOO-a), te da oštećenik koji je pridonio da 
šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila ima pravo samo na razmjerno sniženu 
naknadu (članak 1092. ZOO-a).  
 
Tumačenje i primjena odredbi navedenih članaka ZOO-a u slučajevima u kojima osiguravajuća 
društva 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, prema ocjeni AZTN-a, u nadležnosti je sudova koji će, uzimajući u obzir i okolnosti koje 
su nastupile poslije prouzročenja štete, dosuditi naknadu 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.  
 
Dakle, oštećenik koji nije zadovoljan ponuđenim i/ili isplaćenim iznosom naknade štete od 
strane osiguravajućeg društva ili auto servisna radionica koja smatra da je povrijeđeno njezino 
pravo u svezi pružanja usluge popravka vozila i naplate te usluge prema vlastitom cjeniku od 
strane osiguravajućeg društva, ovlašteni su zaštitu svojih prava ostvarivati putem suda u 
smislu propisa o obveznim odnosima.  
 
Vezano uz navode iz očitovanja […] o tome kako osiguravajuća društva razmjenjuju 
informacije o vlasnicima i vozilima navodno zaštićene tajnošću podataka na njihovu štetu, s 
aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, vođenje evidencije o prethodnom ponašanju 
korisnika u odnosu na nezgode, poticaj je potrošačima da ograniče svoju izloženost riziku. U 
tom smislu, razmjena informacija također pomaže društvima odrediti koji korisnici snose manji 
rizik i mogu uživati pogodnosti nižih cijena. U tom kontekstu, razmjena informacija također 
može smanjiti ograničenost potrošača i na taj način jačati tržišno natjecanje. Ovo stoga, jer je 
informacija načelno specifična za ugovorni odnos te bi na drugi način potrošači izgubili korist 
od te informacije kada bi se preusmjerili na neko drugo društvo. 
 
Na temelju izričitih odredbi članka 388. i 388 b Zakona o osiguranju („Narodne novine“, br. 
30/15 i 112/18; dalje: ZOOS), društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje prikupljaju, 
obrađuju, čuvaju, dostavljaju i upotrebljavaju osobne podatke potrebne za sklapanje ugovora 
o osiguranju, obradu i likvidaciju šteta koje proizlaze iz osiguranja. Prilikom rješavanja štetnih 
događaja ili ispitivanja sumnjivih slučajeva nepravilno plaćenih naknada ili koristi, društva za 
osiguranje koja se bave zahtjevima za naknadu štete u spornim štetnim događajima mogu, 
kako bi se utvrdile stvarne okolnosti i u mjeri u kojoj je to potrebno, razmjenjivati osobne i druge 
podatke iz baze društava za osiguranje i Hrvatskog ureda za osiguranje. 
 
Vezano uz pitanje umanjenja naknade štete od strane osiguravajućih društava prilikom isplate 
na račun izvođača radova, kvalifikacije djelatnika osiguravajućih društva za obavljanje poslova 
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procjene štete na vozilima te izradu procjene štete odnosno kalkulacije visine štete na vozilu 
kako bi ista bila vjerodostojan dokument na osnovi kojeg bi se izvršio popravak vozila, AZTN 
je u predmetu KLASA: 034-08/18-01/093 dopisom od 2. travnja 2019. zatražio od Hrvatske 
agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) stručnu pomoć i očitovanje o tome je li 
zaprimila prigovore oštećenika i/ili auto servisnih radionica u svezi postupanja osiguravajućih 
društava na način da prilikom isplate iznosa u svezi štetnog događaja na vozilu, osiguravajuća 
društva priznaju iznos koji je manji od cijene radnog sata auto servisne radionice koja je obavila 
popravak vozila. 
 
HANFA u svojem očitovanju od 30. travnja 2019. navodi kako društva za osiguranje u 
izvansudskom postupku samostalno donose odluku o visini naknade štete koja se isplaćuje 
oštećeniku na temelju postavljenog odštetnog zahtjeva. Ukoliko oštećenik nije zadovoljan 
ponuđenim iznosom, može uložiti prigovor društvu za osiguranje, a ukoliko niti nakon uloženog 
prigovora oštećenik i društvo za osiguranje nisu u mogućnosti riješiti nastali prijepor, za 
rješavanje spora o visini štete nadležan je sud. 
 
HANFA ističe kako odredbama ZOOS-a nisu propisane stručne kvalifikacije koje bi trebali 
ispunjavati procjenitelji za štete na motornim vozilima zaposleni u društvima za osiguranje, već 
društva za osiguranje, svojim internim aktima, reguliraju uvjete koje osoba, da bi bila zaposlena 
na takvom radnom mjestu, mora ispunjavati. Odredbama ZOOS-a propisano je kako društva 
za osiguranje mogu obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima 
osiguranja, kao što su poslovi procjene šteta. 
 
HANFA dodaje i kako način na koji se izrađuje izvid štete odnosno kalkulacija visine štete nije 
propisan zakonom već društva za osiguranje sama, svojim internim aktima, reguliraju postupak 
procjene štete, izradu izvida štete odnosno kalkulaciju visine štete, te na taj način društva za 
osiguranje odgovaraju za upravljanje rizicima povezanim s procjenom šteta na vozilima. 
 
3. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Vijeće za zaštitu tržišnog  natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće), sukladno ovlastima iz članka 
27. i članka 31. ZZTN-a,  na  sjednici  1/2020,  održanoj 16. siječnja 2020., 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 
osiguravajućih društava na području Republike Hrvatske, radi utvrđivanja sprječavanja, 
ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja 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 
poduzetnika. 
 
Odluku o odbacivanju predmetne inicijative Vijeće temelji na sljedećim razlozima: 
 
Odredbom članka 8. stavka 1. ZZTN-a zabranjeni su svi sporazumi između dva ili više 
neovisnih poduzetnika, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje, koje kao cilj ili 
posljedicu imaju narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. 
 
Iz analize dostavljenih Zapisnika o izvidu štete i očitovanja osiguravajućih društava u predmetu 
KLASA: 034-08/18-01/093 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. 
 
Nadalje, iz dostavljene dokumentacije u istom predmetu KLASA: 034-08/18-01/093 koja se 
sastoji od Zapisnika o izvidu štete, naknadnih izvida štete, računa ispostavljenih od strane auto 
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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.  
 
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju nisu utvrđene dostatne indicije niti dokazi koji bi 
ukazivali na postojanje zabranjenog sporazuma ili usklađenog djelovanja dva ili više 
osiguravajućih društava kojim je izravno ili neizravno, u određenom iznosu, utvrđena cijena 
radnog sata za izvođenje lakirerskih, limarskih i drugih radova, koju usklađeno primjenjuju pri 
izradi kalkulacije popravka štete i/ili koju priznaju prilikom isplate šteta po ispostavljenim 
računima auto servisnih radionica koje su obavile popravak vozila.   
 
Iako je u očitovanju […] od 13. veljače 2018. navedeno kako prilozi koji se u istom očitovanju 
navode kao dokazni materijal mogu biti dostavljeni, podnositelj predmetne inicijative na 
zahtjeve AZTN-a od 13. lipnja 2018. i 2. kolovoza 2018. nije se uopće očitovao niti dostavio 
zatražene podatke i dokumentaciju koja se navodi kao dokazni materijal u očitovanju […], a 
kojima bi pojasnio i/ili potvrdio pojedine navode iz predmetne inicijative i očitovanja […].  
 
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 Vijeća, eventualno 
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. 
 
AZTN nije nadležan za rješavanje obveznopravnih odnosa koji proizlaze ili su u vezi s 
ugovorom o osiguranju već se, u skladu sa člankom 15. stavkom 1. ZOO-a, zaštita prava iz 
obveznopravnog odnosa ostvaruje pred nadležnim sudom. 
 
Slijedom navedenog, AZTN je na temelju odluke Vijeća odlučio kao u izreci ovoga rješenja. 
 
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 označeni […] 
 
 
 
 


