PRIJEDLOG
LEKTORIRANO
Na temelju članka 25., članka 27., članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 86. stavaka 1. i 3. Zakona
o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner
Hrvatske narodne banke donosi

Odluku
o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem
Članak 1.
(1) Ovom Odlukom uređuju se:
1. obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o podacima poslovanja s gotovim novcem u
statističke i nadzorne svrhe
2. vrste izvješća koja se prikupljaju u statističke i nadzorne svrhe
3. izvještajna razdoblja i
4. rokovi dostave izvješća.
(2) Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima
poslovanja gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa) pobliže se propisuju sadržaj pojedinih
izvješća i vrste podataka koji se dostavljaju te način i pravila dostave izvješća. Navedena Uputa
nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Članak 2.
Hrvatska narodna banka prikuplja i rabi podatke prikupljene na temelju ove Odluke u statističke
i nadzorne svrhe.
Članak 3.
(1) Obveznici izvješćivanja na osnovi ove Odluke (u nastavku teksta: obveznici) jesu:
1. kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke
dobila odobrenje za rad
2. kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne
i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice kada rukuje gotovim novcem
i obrađuje ga u Republici Hrvatskoj
3. kreditna institucija iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za
osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje kada rukuje gotovim novcem i
obrađuje ga u Republici Hrvatskoj i
4. ostali rukovatelji gotovim novcem.
(2) U smislu ove Odluke ostalim rukovateljima gotovim novcem smatraju se Financijska agencija,
HP-Hrvatska pošta d.d. i druge pravne osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju
djelatnost obrade gotovog novca ili pružanja usluga podizanja gotovog novca na uređajima
za isplatu.
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Članak 4.
(1) Svi obveznici dužni su dostavljati sva izvješća.
(2) Dnevna izvješća jesu:
1. Promet gotovog novca poslovne jedinice
2. Promet gotovog novca uređaja
3. Stanje gotovog novca
4. Količina obrađenih novčanica i kovanog novca
5. Promet samoposlužnog uređaja.
(3) Mjesečna izvješća jesu:
1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica
2. Kupoprodaja gotovog novca na međubankovnom tržištu − kune/euri
3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi
4. Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja.
(4) Obveznici su dužni izvješćivati Hrvatsku narodnu banku na način i prema pravilima
uređenima Uputom.
(5) Smatra se da su obveznici uredno dostavili podatke koji su predmet ove Odluke:
1. ako su podaci zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima i na način propisan
člankom 5. stavcima 3. i 4. ove Odluke i
2. ako su podaci točni i potpuni te su zadovoljili provjere i pravila propisana Uputom.

Članak 5.
(1) Izvještajno je razdoblje za dostavu podataka dnevno i mjesečno.
(2) Dnevno izvješće obuhvaća podatke koji se odnose na određeni dan. Mjesečno izvješće
obuhvaća podatke koji se odnose na razdoblje od prvoga do posljednjeg dana određenoga
kalendarskog mjeseca.
(3) Dnevna izvješća dostavljaju se počevši od prvoga sljedećega radnog dana od dana na koji se
izvješće odnosi, a najkasnije do kraja 15. odnosno 25. dana u tekućem ili 5. dana u sljedećem
mjesecu nakon isteka desetodnevnog razdoblja na koje se podaci odnose. Ako je riječ o
neradnom danu, krajnji rok za dostavljanje tih podataka produžuje se na prvi sljedeći radni
dan.
(4) Mjesečna izvješća dostavljaju se najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Ako
je definirani datum dostave mjesečnog izvješća neradni dan, rok za dostavu redovitih datoteka
produžuje se na prvi sljedeći radni dan.
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Članak 6.
Podaci prikupljeni na temelju ove Odluke čuvaju se u skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj
narodnoj banci kojima se uređuje tajnost podataka.

Članak 7.
Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu 1. siječnja 2021.

O. br.
Zagreb,

Guverner
Hrvatske narodne banke
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