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UVOD

Hrvatska narodna banka na svojim je mrežnim stranicama 25. veljače 2021. objavila Nacrt odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju (u nastavku teksta: Nacrt).
Prijedlozi i primjedbe na predloženi tekst mogli su se dostaviti do 25. ožujka 2021. elektroničkom poštom
na adresu sbi.upiti@hnb,hr. Tijekom te javne rasprave Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB)
primjedbe i prijedloge dostavile su:
− Erste&Steiermärkische Bank d.d.
− Hrvatska udruga banaka
− OTP banka d.d.
− Privredna bana Zagreb d.d.
Prihvaćeno je 12 primjedbi i prijedloga, 12 ih je djelomično prihvaćeno, a 19 ih nije prihvaćeno.
Zaprimljene primjedbe i prijedlozi te očitovanja na njih nalaze se u nastavku dokumenta.
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I.

KONCEPCIJA IZVJEŠĆA "CV"

1. Koncepcija podatka
1.a. Komentari u javnoj raspravi
a) Budući da je cilj izvješća "CV" pružiti cjelovit uvid u sve aktivne, odbijene i istekle mjere, pri čemu je
detaljnu razradu podataka potrebno pružiti samo za aktivne mjere, predloženo je da one banke kojima to
njihove evidencije dopuštaju prijavljuju sve modalitete mjera. Takav bi se pristup primijenio umjesto
predloženog izvještavanja samo o onoj aktivnoj mjeri na koju se odnosi najveći dio ukupnog iznosa svih
mjera i/ili izvještavanja o zadnjoj odobrenoj mjeri ako je za jednu vrstu mjere s identičnim obilježjima
instrumenata odobreno više zahtjeva. U tom slučaju obilježje "Istekla mjera" može se odnositi na sve vrste
mjera pa bi opcije mogućih modaliteta trebale biti:
a) modalitet "0" = ne postoji istekla mjera
b) modalitet "1" = istekao moratorij
c) modalitet "2" = isteklo novo financiranje
d) modalitet "3" = ostale mjere.
b) Predlaže se da se unutar istih grupiranih obilježja skupine B može izvješćivati o više različitih mjera.
Jedan redak iz izvješća "AA" time bi se pretvorio u, primjerice, tri retka u izvješću "CV" (ako su ostali
modaliteti po partijama različiti). Ako su modaliteti jednaki, agregirali bi se ponovo u jedan redak. Primjer
slučaja s više aktivnih mjera (citirano):

1.b.
Očitovanje
Tehničko rješenje predloženo od nekih kreditnih institucija suštinski se razlikuje od tehničkog rješenja
definiranog Nacrtom. Nacrtom je, naime, predviđeno da sve kreditne institucije detaljno opišu mjere koje
imaju po izloženostima prema dužnicima pogođenima epidemijom. Podaci su koncipirani tako da se svi
iznosi dostavljaju uz određeni opis instrumenta (opis relevantne izloženosti). Dakle, osnovni opis
instrumenta u izvješću "CV" jednak je onome koji je prijavljen u izvješću "AA", a dodatne informacije o
mjerama nalaze se u nastavku opisa. Cijeli se opis, dakle, nalazi u jednom zapisu, a za njega se potom
dostavlja nekoliko vrsta iznosa. Za ovu svrhu HNB-u nije potreban detaljan opis svih aktivnih, odbijenih i
isteklih mjera, nego je važno prikupiti dovoljno informacija o mjerama po izloženostima prema dužnicima
pogođenima epidemijom. HNB-ova je procjena da rješenje razrađeno u Nacrtu daje dovoljnu razinu
informacija, unatoč tome što se time odričemo određenih analitičkih informacija o mjerama.
Alternativno rješenje koje predlažu neke institucije drugačije je zato što bi cijena većeg opsega informacija
bila i veća kompleksnost izvještajnih zapisa. Naime, budući da sve mjere po nekom opisu instrumenta ne bi
bile na određeni način agregirane u jedan zapis, sve informacije o izloženosti zaprimile bi se više puta ili bi,
pak, bilo potrebno pronaći drugo rješenje kojim bi se informacije o izloženosti zaprimile odvojeno od
informacija o mjerama.
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Štoviše, u propisanom izvještajnom sustavu ne može postojati mogućnost da kreditne institucije same biraju
koji će izvještajni pristup primijeniti. Sve kreditne institucije moraju imati jednaki pristup kako bi se
osiguralo da podaci budu metodološki konzistentni.
Glede mogućih modaliteta obilježja "Istekla mjera", i nadalje smatramo da su potrebna samo dva modaliteta
– jedan kojim se pokazuje da ne postoje istekle mjere po instrumentu i jedan kojim se pokazuje da postoji
istekli moratorij. Naime, ako je riječ o mjeri "novo financiranje", tada je riječ o novom instrumentu, a jedini
način da ta mjera istekne jest da tog instrumenta više nema u poslovnim knjigama; a ako ga više nema u
poslovnim knjigama, tada o njemu više nije potrebno dostavljati informacije u izvješću "CV". Drugim
riječima, kredit ne može nakon isteka nekog roka prestati biti oblik novog financiranja, on taj atribut nosi
sve dok postoji.
Analogni odgovor vrijedi i za "ostale mjere". Pretpostavimo da je tu riječ o restrukturiranju: kredit ne može
nakon isteka nekog roka prestati biti restrukturiran, on taj atribut nosi sve dok postoji. Dakle, jedini način
da ta mjera istekne jest da tog instrumenta više nema u poslovnim knjigama; a ako ga više nema u poslovnim
knjigama, tada o njemu više nije potrebno dostavljati informacije u izvješću "CV".
S obzirom na sve navedeno, prijedlozi se ne prihvaćaju.
2. Primjeri izvješćivanja o mjerama
2.a. Komentari u javnoj raspravi
Radi boljeg razumijevanja kreditne su institucije priložile određene primjere i za njih zatražile pojašnjenja o
tome koje partije za klijenta prijaviti u izvješću "CV" i na koji način.
a) Slučaj u kojem klijent ima tri aktivne mjere odobrene za pet partija.
Citirano:

b) Slučaj u kojem klijent ima aktivni moratorij odobren po trima partijama.
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Citirano:

c) Slučaj u kojem je po jednoj partiji inicijalno predani zahtjev za moratorij odbijen, a naknadno predani
zahtjev za moratorij odobren. Je li u tom slučaju potrebno izvijestiti i o aktivnoj i o odbijenoj mjeri, ili samo
o aktivnoj mjeri?
Citirano:

d) Slučaj u kojem je po jednoj partiji inicijalno predani zahtjev za moratorij odbijen, a naknadno predani
zahtjev za drugu mjeru odobren. Je li u tom slučaju potrebno izvijestiti i o aktivnoj i o odbijenoj mjeri, ili
samo o aktivnoj mjeri?
Citirano:

e) Slučaj u kojem je po jednoj partiji odobren moratorij u trajanju od šest mjeseci (od 1. travnja 2020. do
30. rujna 2020.) te dodatno u trajanju od tri mjeseca (od 1. ožujka 2021. do 31. svibnja 2021.). Je li u tom
slučaju potrebno izvijestiti i o aktivnoj i o istekloj mjeri, ili samo o aktivnoj mjeri?
Citirano:

f) Slučaj u kojem je po dvjema partijama (s jednakim modalitetima u izvješću "AA") odobren moratorij.
Jedini razlikovni elementi jesu datum odobravanja mjere i vrsta moratorija. Koji je ispravan način
izvješćivanja:
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f.1) jedan redak s ukupnim iznosom od 100.000 kuna, opisom posljednje odobrene mjere (15.
ožujka 2021.), vrstom moratorija "2" te s iznosom od 2,00 na vrsti iznosa "55" (broj partija na koje se
odnose aktivne mjere) ili
f.2) dva retka s pripadajućim obilježjima za svaku od partija?
Citirano:

2.b.
Očitovanje
Uvodno napominjemo da izvješće "CV", kao ni izvješće "AA", nije zasnovano na izvješćivanju o kreditnoj
partiji nego na detaljno opisanim izvještajnim instrumentima. Sva pojašnjenja navedena u nastavku bazirana
su na tom principu.
a) Budući da za pet partija nije naveden specifičan opis izvještajnog instrumenta, odgovor se može dati
samo uz napomenu da se sve informacije o mjerama dostavljaju uz opis instrumenta kakav je prijavljen u
izvješću "AA". U skladu s tim principom, navedeni dužnik ima izloženosti po trima različitim instrumentima:
"A0224", "A0228" i "A0233".
Izloženost po instrumentu "A0228" prijavljuje se u jednom retku te se uz nju dostavlja informacija o mjeri
koja je aktivna po tom instrumentu. Jednako vrijedi za instrument "A0233".
Kod instrumenta "A0224" u podlozi postoje tri partije. Ako te tri partije imaju različite opise instrumenta
(primjerice, ako imaju različite valute, različita dospijeća, različite rizične skupine i sl.), ti će se instrumenti
u izvješću "CV" prijaviti kao zasebni zapisi, tj. redci. Ako te tri partije imaju jednak opis instrumenta, sve tri
dostavit će se u jednom zapisu, a aktivna se mjera utvrđuje prema najvećem iznosu mjere (u opisanom
primjeru to je vrsta mjere "2" jer se na nju odnosi najveći dio ukupnog iznosa svih mjera).
Primjedba se ne prihvaća.
b) Budući da za tri partije nije naveden specifičan opis izvještajnog instrumenta, odgovor se može dati samo
uz napomenu da se sve informacije o mjerama dostavljaju uz opis instrumenta kakav je prijavljen u izvješću
"AA". U skladu s tim principom, navedeni dužnik ima izloženosti po dvama različitim instrumentima:
"A0224" i "A0233".
Izloženost po instrumentu "A0233" prijavljuje se u jednom retku te se uz nju dostavlja informacija o
aktivnom moratoriju.
Kod instrumenta "A0224" u podlozi postoje dvije partije. Ako te dvije partije imaju različite opise
instrumenta (primjerice, ako imaju različite valute, različita dospijeća, različite rizične skupine i sl.), ti će se
instrumenti u izvješću "CV" prijaviti kao zasebni zapisi, tj. redci. Ako te dvije partije imaju jednak opis
instrumenta, obje će se dostaviti u jednom zapisu, a aktivna se mjera utvrđuje prema najvećem iznosu mjere
(u opisanom primjeru to je vrsta mjere "1" jer je to jedina vrsta mjere).
Primjedba se ne prihvaća.
c) Ako po jednoj partiji postoji i aktivni moratorij i odbijeni moratorij, obje je informacije potrebno dostaviti
u izvješću "CV". Dakle, u skupini obilježja za aktivne mjere opisat će se aktivni moratorij, a u skupini
obilježja za odbijene mjere opisat će se odbijeni zahtjev za moratorij.
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Primjedba se ne prihvaća.
d) Odgovor je analogan onome pod c). Ako po jednoj partiji postoji i odbijeni moratorij i aktivna ostala
mjera, obje je informacije potrebno dostaviti u izvješću "CV". Dakle, u skupini obilježja za aktivne mjere
opisat će se aktivna ostala mjera, a u skupini obilježja za odbijene mjere opisat će se odbijeni zahtjev za
moratorij.
Primjedba se ne prihvaća.
e) Odgovor je analogan onome pod c). Ako po jednoj partiji postoji i aktivni moratorij i istekli moratorij,
obje je informacije potrebno dostaviti u izvješću "CV". Dakle, u skupini obilježja za aktivne mjere opisat će
se aktivni moratorij, a u skupini obilježja za istekle mjere opisat će se istekli moratorij.
Primjedba se ne prihvaća.
f) U opisanom slučaju podaci se dostavljaju u jednom retku. Uz dužnika i uz opis instrumenta dostavlja se
informacija o tome da postoji aktivni moratorij ("Vrsta aktivne mjere" je "1"), da je taj moratorij odobren
15. ožujka 2021. te da je riječ o odgodi kamata ("Vrsta moratorija" je "2"). Na vrsti iznosa "55" prijavljuje
se 2,00. No, na vrsti iznosa "50" prijavljuje se iznos koji se odnosi na posljednji moratorij, a to je 50.000
kuna.
Primjedba se djelomično prihvaća te će se ovaj pristup pojasniti u Prilogu 1. Upute za statističko i nadzorno
izvješćivanje.
3. Odbijeni zahtjevi i traženi iznosi
3.a. Komentari u javnoj raspravi
a) Budući da nisu sve kreditne institucije u svojim sustavima pratile traženi iznos kredita nego samo
odobreni iznos, te da nisu pratile odbijene zahtjeve, predlaže se da ta polja ne budu obvezna.
b) Kreditna institucija navodi da ne raspolaže podatkom o iznosu odbijenih moratorija i ostalih mjera ako
su zahtjevi slani preko Financijske agencije (u nastavku teksta: Fina). Na zahtjevu preko Fine institucija ima
samo broj partije (ugovora) koji je često pogrešno naveden (zbog nedostatka kontrola na portalu Fine) te
ga nije moguće upariti s internim podacima. Ovo dodatno otežava i agregiranje mjera na jednu ako klijent
ima više odbijenih mjera.
3.b.
Očitovanje
Primjedbe se djelomično prihvaćaju.
Prihvaćamo činjenicu da kreditne institucije ne raspolažu nužno detaljnim informacijama o odbijenim
zahtjevima i o traženom iznosu mjere za zahtjeve koji su već obrađeni. Ako kreditna institucija tim
informacijama ne raspolaže za zahtjeve koji su odbijeni ili odobreni prije nego na snagu stupi odluka kojom
će se uvesti obveza dostave izvješća "CV", ona ih nije dužna dostaviti.
No, za zahtjeve koji će se obraditi nakon stupanja na snagu odluke kojom će se uvesti obveza dostave
izvješća "CV", kreditne su institucije dužne uspostaviti sustavno prikupljanje svih informacija koje su
potrebne za sastavljanje izvješća "CV".
4. Obilježja u izvješću
4.a. Komentari u javnoj raspravi
Postoji li razlog za činjenicu da je u Nacrtu predloženo da izvješće "CV" ne sadržava sva obilježja iz izvješća
"AA"? Predlaže se usklađivanje njihovih struktura.
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4.b.
Očitovanje
Prijedlog se prihvaća. U konačnoj verziji teksta u Prilogu 10. Upute za izvješće "CV" aktivirat će se sva
obilježja koja se prikupljaju u sklopu izvješća "AA".
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II.

DEFINICIJE POJMOVA

5. Obveznici izvješćivanja
5.a. Komentari u javnoj raspravi
Odnosi li se obveza sastavljanja izvješća "CV" i na podružnice kreditnih institucija?
5.b.
Očitovanje
Primjedba se prihvaća. U konačnoj verziji teksta pojasnit će se da se izvještajna obveza odnosi i na
podružnice stranih kreditnih institucija.
6. Relevantna izloženost
6.a. Komentari u javnoj raspravi
Zatraženo je pojašnjenje pojma "relevantna izloženost". Je li ta izloženost zasnovana na određenim vrstama
iznosa iz izvješća "AA" na referentni datum i, ako jest, o kojim je vrstama iznosa riječ?
6.b.
Očitovanje
Primjedba se prihvaća. Pod "relevantnom izloženosti" smatra se detaljan opis instrumenta, kako je definirano
točkom 256.a podtočkom 4. Upute u Nacrtu. Dakle, nije riječ ni o kakvoj specifičnoj definiciji izloženosti,
nego je riječ o tome na koju se izloženost neka mjera odnosi. Ipak, kako bi se izbjeglo bilo kakvo pogrešno
razumijevanje uputa, u konačnoj će se verziji pojam "relevantna izloženost" zamijeniti pojmom "relevantni
opis izloženosti".
7. Moratorij
7.a.

Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Članak 21.

Iza točke 256. Upute dodaje se točka 256.a, koja glasi:
"256.a Kod izvješća "CV" potrebno je voditi računa o sljedećem:
1) Pojedini pojmovi vezani uz izvješće "CV" imaju sljedeće značenje:
− epidemija je epidemija zarazne bolesti COVID-19
− dužnik pogođen epidemijom jest osoba za koju je kreditna institucija u bilo kojem trenutku od
proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj procijenila da je pogođena epidemijom
− moratorij obuhvaća moratorij u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo o
zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize
uzrokovane COVID-om 19 (EBA/GL/2020/02), ali i druge vrste moratorija (odgoda otplate) koje su
povezane s epidemijom
− novo financiranje obuhvaća namjensko financiranje održavanja kontinuiteta poslovanja dužnika i radnih
mjesta u epidemiji te financiranje nepredviđenih troškova poslovanja zbog epidemije
− ostale mjere obuhvaćaju financijske mjere koje su povezane s epidemijom, a ne svrstavaju se ni u
moratorij, ni u novo financiranje
− aktivna mjera jest mjera (moratorij, novo financiranje i ostalo) koju je kreditna institucija odobrila
dužniku i koja je aktivna (nije istekla) na referentni datum; promatraju se zahtjevi predani izravno
kreditnoj instituciji na način koji je institucija definirala kao službeni način podnošenja zahtjeva, ali i
zahtjevi predani preko sučelja Financijske agencije (portal MJERE)
− odbijena mjera jest zahtjev za mjeru (moratorij, novo financiranje i ostalo) koji je kreditna institucija
odbila, pri čemu se promatraju zahtjevi predani izravno kreditnoj instituciji na način koji je institucija
definirala kao službeni način podnošenja zahtjeva, ali i zahtjevi predani preko sučelja Financijske
agencije (portal MJERE); ne uključuje slučajeve u kojima dužnik sam odustane od zahtjeva
10 / 21

−

istekla mjera jest mjera (moratorij, novo financiranje i ostalo) koju je kreditna institucija odobrila i koja
je prethodno bila aktivna, ali koja je dospjela (istekla) do referentnoga datuma; ako je datum dospijeća
mjere jednak referentnom datumu, mjera se također smatra isteklom."

7.b.
Komentari u javnoj raspravi
Uključuje li moratorij sve vrste moratorija povezane s epidemijom, neovisno o tome jesu li u skladu s EBAinim Smjernicama EBA/GL/2020/02? Primjerice, uključuje li moratorije odobrene nakon 30. rujna 2020.,
koji ne udovoljavaju uvjetima iz navedenih Smjernica?
7.c.
Očitovanje
Primjedba se ne prihvaća. Nacrtom je definiran pojam "moratorij". Moratorij obuhvaća moratorij u skladu
sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo o zakonodavnim i nezakonodavnim
moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19
(EBA/GL/2020/02), ali i druge vrste moratorija (odgoda otplate) koje su povezane s epidemijom.
8. Dužnik pogođen epidemijom
8.a.

Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Članak 21.

Iza točke 256. Upute dodaje se točka 256.a, koja glasi:
"256.a Kod izvješća "CV" potrebno je voditi računa o sljedećem:
...
2) Predmet izvješćivanja jesu izloženosti prema dužnicima pogođenima epidemijom, na način na koji su
definirani ovom Odlukom. Jednom kad uđe na popis osoba pogođenih epidemijom, dužnik s tog popisa (za
ovu svrhu) ne izlazi."
8.b.
Komentari u javnoj raspravi
Zatraženo je pojašnjenje upute "Jednom kad uđe na popis osoba pogođenih epidemijom, dužnik s tog popisa
(za ovu svrhu) ne izlazi.". Kreditna institucija smatra sljedeće: ako je komitentu odobren moratorij koji je
do izvještajnog datuma istekao i ako je partija na koju se mjera odnosi ujedno i otplaćena, takva partija nije
izvještajna (klijent izlazi s popisa).
8.c.
Očitovanje
Primjedba se prihvaća.
Odgovor je potvrdan, no samo za opisanu partiju. Ako kreditna institucija ima i drugih izloženosti prema
tom dužniku, tada je i o tim izloženostima potrebno izvijestiti u izvješću "CV", neovisno o tome što po tim
partijama ne postoje mjere.
U konačnoj verziji teksta dodat će se pojašnjenje da su predmet izvješćivanja dužnici pogođeni epidemijom,
i to: a) sve izloženosti koje kreditna institucija prema određenom dužniku na referentni datum iskazuje u
izvješću "AA", ali i b) svi odbijeni zahtjevi za mjere koji nisu dijelom izvješća "AA" jer nikad nisu
materijalizirani. Predmet izvješćivanja nisu informacije o izloženostima koje na referentni datum više nisu
u bilanci (jer su, primjerice, otplaćene).
Primjena gornjeg principa također znači da se za dužnike pogođene epidemijom očekuju sve izloženosti
koje su iskazane u izvješću "AA", čak i ako po nekim izloženostima ne postoji ni aktivna, ni odbijena, ni
istekla mjera.
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III.

OBILJEŽJA

9. Povlašteni tretman
9.a.

Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Članak 6.

Iza točke 207. Upute dodaju se točke od 207.a do 207.rr, koje glase:
...
Obilježje 50.
"Povlašteni tretman"
Opis obilježja
207.z Ovo obilježje omogućuje utvrđivanje primjenjuje li kreditna institucija na relevantnu izloženost
povlašteni tretman s aspekta procjene kreditnog rizika (u skladu sa stajalištima Hrvatske narodne banke iz
okružnice Ur. broj: 348/020/20-9/BV).
Vrijednost obilježja
207.aaVrijednost ovog obilježja upisuje se za određene instrumente u kojima postoji aktivna mjera.
207.bb Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:
1)
Modalitet "0" – kreditna institucija ne primjenjuje povlašteni tretman iz okružnice
Hrvatske narodne banke.
2)
Modalitet "1" – kreditna institucija primjenjuje povlašteni tretman iz okružnice Hrvatske
narodne banke.
9.b.
Komentari u javnoj raspravi
a) Predlaže se precizirati odnosi li se povlašteni tretman na kumulativ od devet mjesec iz EBA-inih Smjernica
EBA/GL/2020/02 ili i na neko drugo razdoblje.
b) Budući da će Financijska agencija nastaviti sa zaprimanjem zahtjeva nakon 31. ožujka 2021., znači li to
da u izvješće treba uvrstiti i mjere provedene nakon 31. ožujka 2021. bez obzira na to što se na njih neće
moći primijeniti relaksirana pravila klasifikacije?
c) Što točno znači povlašteni tretman i do kojeg trenutka on vrijedi? Ako je klijentu odobren moratorij koji
je istekao, ako nema drugih aktivnih mjera i ako je klijent nastavio otplaćivati svoje dugove, treba li za njega
označiti povlašteni tretman? Ako je klijentu dan samo kredit za novo financiranje koji je i nadalje aktivan, a
nije bilo prijašnjih moratorija, treba li za njega prijaviti povlašteni tretman?
9.c.
Očitovanje
Primjedbe se prihvaćaju. U konačnoj verziji teksta bit će precizirano da se obilježje "Povlašteni tretman"
upisuje za sve mjere koje su odobrene prije 31. ožujka 2021., a koje zadovoljavaju uvjete navedene u EBAinim smjernicama i okružnicama HNB-a, i to za cijelo trajanje te mjere.
10. COVID SCORE
10.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Obilježje 47.
"COVID SCORE"
Opis obilježja
207.o Ovo obilježje omogućuje utvrđivanje vrijednosti COVID SCORE-a koji je za toga dužnika vrijedio
u trenutku odobravanja aktivne mjere.
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207.p Ako na referentni datum dužniku nije aktivna nijedna mjera po relevantnoj izloženosti, polje
obilježja "COVID SCORE" ostaje prazno. Ako je na referentni datum aktivno više mjera, polje se popunjava
za mjeru koja je relevantna u skladu s poljem "Vrsta aktivne mjere".
Vrijednost obilježja
207.q Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente koji se odnose na protustranke
o kojima se izvješćuje na pojedinačnoj osnovi.
207.r Upisuje se vrijednost COVID SCORE-a kojeg je izračunala Financijska agencija.
10.b. Komentari u javnoj raspravi
a) Zatraženo je pojašnjenje koju vrijednost ocjene COVID SCORE upisati, s obzirom na to da postoje dva
skora – jedan koji uključuje negativne informacije i jedan koji ih ne uključuje.
b) Što prijaviti za obilježje COVID SCORE za zahtjeve koji nisu predani preko portala Fine već direktno
banci?
c) Postoji dio klijenata za koje nije moguće imati COVID SCORE. Stoga kreditne institucije traže da se
precizira način na koji se izvješćuje o takvim klijentima. Predlaže se da se za klijente za koje to nije moguće
COVID SCORE ne popunjava.
d) Velik broj obrađenih zahtjeva nema COVID SCORE jer su se klijenti prijavili Fini prije uvođenja tog
skora pa postoji mogućnost da banka za pojedine klijente neće biti u stanju dostaviti taj skor. Banka će
svakako obavijestiti klijente te im objasniti važnost prijave, ali ih nikako ne može prisiliti da to i učine.
e) Je li COVID SCORE obvezan podatak i za mjere odobrene prije 1. siječnja 2021., budući da za dio
odobrenih mjera u 2020. godini kreditna institucija nema prikupljen taj skor? Također, kreditna institucija
smatra da nije opravdano retroaktivno tražiti klijente da se prijavljuju preko portala Fine i prikupljaju
COVID SCORE s obzirom na to da je prošlo i godinu dana nakon odobrenja prvih mjera. Kreditna
institucija napominje da je počela s odobravanjem moratorija i prije uvođenja ocjene COVID SCORE.
f) Predlaže se da se razmotri izuzeće od obveze prikupljanja ocjene COVID SCORE za klijente kojima se
odobravaju plasmani iz programa u suradnji s institucijama EU-a, odnosno programa uz jamstvene sheme
EU-a. Kreditna institucija smatra da je to opravdano iz sljedećih razloga:
− programi u EU-u ne obvezuju financijsku instituciju na prikupljanje ocjene COVID SCORE, niti
na utvrđivanje utjecaja na poslovanje na način kako to kvantificira COVID SCORE; naime,
određeni dio klijenata nema pad prihoda i nema pozitivan COVID SCORE, no imaju, primjerice,
povećane troškove poslovanja zbog prilagodbe poslovanja uvjetima u pandemiji pa su im potrebna
dodatna likvidna sredstva te kao takvi udovoljavaju kreditiranju po jamstvenim shemama u EU-u
− COVID SCORE se upotrebljava za potrebe provedbe mjera za oporavak gospodarstva i za potpore
koje se daju preko Porezne uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svrhu izvještavanja Vlade
Republike Hrvatske o opravdanosti dodijeljenih potpora; jamstvene sheme EU-a nisu dio mjera
pomoći Vlade ili drugih institucija Republike Hrvatske te nije oportuno u ovom dijelu otežavati
proces (posebice mikropoduzećima) i sudjelovanje u programima koji nisu dio paketa pomoći
Vlade ili institucija RH uvjetovati dostavom ocjene COVID SCORE.
Ako je, neovisno o prethodno navedenim razlozima, COVID SCORE ipak obvezan podatak i za jamstvene
sheme EU-a, je li prihvatljivo da za klijente koji se financiraju putem jamstvenih shema EU-a COVID
SCORE bude negativan (ne pokazuje utjecaj pandemije)?
10.c. Očitovanje
Primjedbe se djelomično prihvaćaju.
U konačnoj verziji teksta bit će precizirano da kreditna institucija COVID SCORE upisuje za sve izloženosti
za koje raspolaže tim podatkom, a minimalno za one za koje je na osnovi Odluke o sustavu upravljanja
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dužna COVID SCORE pribaviti i ažurirati. Pritom napominjemo da COVID SCORE nije jedini kriterij, ali
ako se mjera odobrava dužniku pogođenom epidemijom, kreditna ga institucija jest obvezna pribaviti na
temelju Odluke o sustavu upravljanja. Sama odrednica o tome koje se mjere odobravaju klijentima koji su
pogođeni epidemijom prepuštena je samoj kreditnoj instituciji i ta odrednica može, ali i ne mora biti
istovjetna ocjeni COVID SCORE koju je klijentu dodijelila Fina.
Također, u konačnoj verziji teksta bit će precizirano da se upisuje vrijednost ocjene COVID SCORE koja
uključuje negativne informacije. Ako ne raspolaže ocjenom koja uključuje negativne informacije, kreditna
institucija upisuje vrijednost one vrste ocjene COVID SCORE kojom raspolaže.
11. Istekla mjera
11.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Obilježje 54.
"Istekla mjera"
Opis obilježja
207.oo Ovo obilježje omogućuje utvrđivanje postoji li mjera (moratorij) koja je bila odobrena po
relevantnoj izloženosti, ali koja je istekla do referentnog datuma.
207.pp Ako do referentnog datuma dužniku nije istekla nijedna prethodno odobrena mjera po relevantnoj
izloženosti, u polje obilježja "Istekla mjera" prijavljuje se modalitet "0".
Vrijednost obilježja
207.qq Vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za određene instrumente.
207.rr Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:
1)
Modalitet "0" – ne postoji istekla mjera.
2)
Modalitet "1" – moratorij."
11.b. Komentari u javnoj raspravi
a) Prikazuje li se u obilježju "Istekla mjera" modalitet "1" (moratorij) samo ako je istekla mjera moratorij?
Što ako je istekla ostala mjera, treba li za nju upisati modalitet "0" (ne postoji istekla mjera)?
b) Budući da se još uvijek ne zna datum do kojeg bi izvješćivanje trebalo trajati, moguće je da će kreditne
institucije imati i isteklih mjera za novo financiranje ili ostalih mjera. Kreditna institucija stoga predlaže da
se moguće vrijednosti za obilježje "Istekla mjera" prošire na sve mjere (nema mjere, moratorij, novo
financiranje, ostalo).
11.c. Očitovanje
a) Primjedba se ne prihvaća. Modalitet "1" obilježja "Istekla mjera" upotrebljava se samo u slučaju isteklog
moratorija. Za odgovor o ostalim isteklim mjerama vidjeti točku 1.b. ovog Očitovanja.
b) Prijedlog se ne prihvaća. Obrazloženje je dano u točki 1.b. ovog Očitovanja.
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IV.

VRSTE IZNOSA

12. Vrsta iznosa "50"
12.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Članak 21.
Iza točke 256. Upute dodaje se točka 256.a, koja glasi:
"256.a Kod izvješća "CV" potrebno je voditi računa o sljedećem:
...
9) Pri upotrebi pojedinih modaliteta obilježja "Vrsta iznosa" u izvješću "CV" potrebno je voditi računa o
njihovu značenju:
9.1) na vrsti iznosa "50" iskazuje se iznos koji je predmet odgode (dio ukupnog iznosa koji je za
relevantnu izloženosti prijavljen u izvješću "AA") u slučaju aktivnog moratorija
9.2) na vrsti iznosa "51" iskazuje se iznos kredita kojeg je dužnik zatražio zahtjevom (u slučaju
aktivne mjere)
9.3) na vrsti iznosa "52" iskazuje se iznos financiranja koji je kreditna institucija odobrila (u slučaju
aktivne mjere)
9.4) na vrsti iznosa "53" iskazuje se omjer primljenih garancija HBOR-a ili HAMAG BICRO-a i
aktivne odobrene mjere
9.5) na vrsti iznosa "54" iskazuje se iznos izloženosti po kojoj na referentni datum postoji aktivna
(neistekla) mjera
9.6) na vrsti iznosa "55" iskazuje se broj partija na koje se odnose aktivne mjere po relevantnoj
izloženosti
9.7) na vrsti iznosa "56" iskazuje se broj dužnika na koje se odnose aktivne mjere po relevantnoj
iskazanoj izloženosti
9.8) na vrsti iznosa "58" iskazuje se ukupan iznos (bruto) po svim zahtjevima koje je kreditna
institucija odbila po relevantnoj izloženosti, pri čemu se zbrajaju iznos za koji je zatražena odgoda plaćanja,
iznos novoga financiranja i iznos druge mjere
9.9) na vrsti iznosa "59" iskazuje se broj partija na koje se odnose odbijeni zahtjevi po relevantnoj
izloženosti
9.10) na vrsti iznosa "63" iskazuje se broj dužnika na koje se odnose odbijeni zahtjevi po relevantnoj
iskazanoj izloženosti
9.11) na vrsti iznosa "64" iskazuje se iznos izloženosti (bruto) koja na referentni datum ima isteklu
mjeru."
12.b. Komentari u javnoj raspravi
a) Predloženo je da se precizira na što se odnosi odgođeni iznos, tj. iznos koji je predmet odgode u slučaju
aktivnog moratorija. Je li to iznos rata koji će izostati stavljanjem u moratorij (iznos glavnice i/ili kamata
koji je "ušao" u moratorij), izloženost po plasmanu u trenutku odobravanja moratorija ili iznos plasmana po
kojem je odobren moratorij?
b) Ako klijent zatraži moratorij u trajanju od šest mjeseci, očekuje li se za vrstu iznosa "50" suma šest
rata/anuiteta koji su predmet moratorija ili bruto iznos izloženosti ovisno o vrsti moratorija?
c) Izvješćuje li se o vrsti iznosa "50" samo u slučaju aktivnog moratorija?
d) Odnosi li se vrsta iznosa "50" na stanje na izvještajni datum?
e) Koja je razlika između vrste iznosa "50" i vrste iznosa "54"?
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f) Zatraženo je pojašnjenje vrste iznosa "50" na sljedećem primjeru (citirano):

Je li ispravno (1) prikazati iznos samo relevantne mjere, (2) prikazati sve aktivne mjere ili (3) prikazati cijeli
iznos izloženosti pod istom mjerom?
12.c. Očitovanje
a) i b) Primjedbe se djelomično prihvaćaju. Na vrsti iznosa "50" prikuplja se dio kredita koji je predmet
odgode zbog moratorija. Dakle, ako je moratorijem ugovorena odgoda šest anuiteta, tada je na toj vrsti
iznosa potrebno prijaviti zbroj tih šest anuiteta. No, kako bi se uklonile bilo kakve nejasnoće u vezi s
obuhvatom ove vrste iznosa, upute u Prilogu 1. dopunit će se za opisani primjer.
c) Primjedba se ne prihvaća. Da, vrsta iznosa "50" prijavljuje se samo u slučaju aktivnog moratorija. To
proizlazi iz opisa te vrste iznosa u Prilogu 1. i iz logičke kontrole 810 (pri čemu će se u konačnoj verziji
teksta ispraviti numeracija vrsta iznosa, vidi točku 17.c. ovog Očitovanja).
d) Primjedba se prihvaća. Na vrsti iznosa "50" prijavljuje se dio kredita koji je predmet odgode zbog
moratorija, i to u vrijednosti koja je vrijedila na dan odobravanja mjere, a ne prema stanju na referentni
datum. Ovo će se pojasniti u konačnoj verziji teksta.
e) Primjedba se ne prihvaća. Na vrsti iznosa "50" prijavljuje se dio kredita koji je predmet odgode zbog
moratorija, a na vrsti iznosa "54" prijavljuje se ukupan iznos izloženosti po kojoj na referentni datum postoji
aktivna mjera. Upotrijebimo li primjer iz točke a), na vrsti iznosa "50" prijavljuje se zbroj šest anuiteta, a na
vrsti iznosa "54" ukupna izloženost po instrumentu za koji je odobren moratorij.
f) Primjedba se ne prihvaća. Na vrsti iznosa "50" prijavljuje se dio kredita koji je predmet odgode zbog
moratorija. Dakle, iznos ostalih mjera po relevantnom opisu instrumenta za vrstu iznosa "50" nije bitan.
13. Vrsta iznosa "51"
13.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Odredba je navedena u točki 12.a. ovog Očitovanja.
13.b. Komentari u javnoj raspravi
a) Treba li se za vrstu iznosa "51" prijaviti izloženost za sve aktivne mjere? U tom slučaju koji se iznos
prijavljuje za moratorij ili za ostale mjere (npr. prolongat roka dospijeća na postojećoj partiji)?
b) Predlaže se da se uvede pravilo da u slučaju ostalih mjera nije potrebno izvijestiti o vrsti iznosa "51".
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13.c. Očitovanje
Prijedlozi se prihvaćaju. Vrste iznosa "51" i "52" prikupljat će se samo ako je aktivna mjera novo financiranje
("2"), što će biti precizirano u konačnoj verziji teksta.
14. Vrsta iznosa "52"
14.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Odredba je navedena u točki 12.a. ovog Očitovanja.
14.b. Komentari u javnoj raspravi
Vrsta iznosa "52" primjenjuje se za aktivno novo financiranje i aktivne ostale mjere. S obzirom na činjenicu
da je kod kredita u stranoj valuti ili kredita s valutnom klauzulom odobreni iznos mjere izražen u valuti
postavlja se pitanje koji tečaj treba primijeniti pri prikazivanju te vrste iznosa u izvješću "CV". Kreditna
institucija smatra da bi najispravnije bilo primijeniti srednji tečaj HNB-a na izvještajni datum kako bi se
osigurala usporedivost odobrenog iznosa mjere i ostalih iznosa u izvješću "CV".
14.c. Očitovanje
Primjedba se ne prihvaća. Pretvaranje iznosa u stranoj valuti ili s valutnom klauzulom u stranoj valuti već je
uređeno točkama 211. i 212. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.
15. Vrsta iznosa "54"
15.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Odredba je navedena u točki 12.a. ovog Očitovanja.
15.b. Komentari u javnoj raspravi
Predlaže se da se precizira ulaze li u vrstu iznosa "54" sve mjere, uključujući i moratorij.
15.c. Očitovanje
Primjedba se ne prihvaća. Vrsta iznosa "54" u Prilogu 1. Upute opisana je na sljedeći način: "na vrsti iznosa
"54" iskazuje se iznos izloženosti po kojoj na referentni datum postoji aktivna (neistekla) mjera". Smatramo
da takvu definiciju ne odlikuje nepreciznost.
16. Vrsta iznosa "64"
16.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Odredba je navedena u točki 12.a. ovog Očitovanja.
16.b. Komentari u javnoj raspravi
Misli li se pod vrstom iznosa "64" (izloženost s isteklom mjerom) na jedan ukupni iznos izloženosti za
klijenta koji je imao mjeru, ali je ona istekla (na dan izvještaja)? Ako klijent više nema nijednu aktivnu mjeru,
prijavljuje li se on i nadalje u ovom izvješću i je li onda njegova izloženost za potrebe ovog izvješća 0,00 ili
izloženost po ostalim plasmanima (koji nisu po mjerama)?
16.c. Očitovanje
Primjedba se ne prihvaća jer je Odluka u tom dijelu precizna. Odgovor je na prvo pitanje potvrdan, na vrsti
iznosa "64" traži se jedan ukupni iznos izloženosti na izvještajni datum, i to za izloženost (opis instrumenta)
za koju je postojala aktivna mjera, ali je ona u međuvremenu istekla.
Činjenica da dužnik više nema nijednu aktivnu mjeru nema utjecaja na činjenicu da je on i nadalje predmet
izvješćivanja u izvješću "CV". Za detaljnije obrazloženje vidjeti točku 8.c. ovog Očitovanja.
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V.

LOGIČKE KONTROLE

17. Prilog 11.
17.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Članak 26.
U tablici iza točke 272. mijenja se redak 88., i glasi
Red.
br.

Kontrola

Šifra
pogreške

Primjena od
izvještajnog
datuma

88.

Ako je Instrument = "A1002", "P1103", "P1115", "P1116" ili "P1117", tada je Oznaka
izvješća = "KP" ili "KR".

453

30.9.2018.

Primjena do
izvještajnog
datuma

Dodaju se redci od 187. do 208., koji glase: .
Red.
br.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

Kontrola
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere <> "0" i ako je Oznaka komitenta =
"MB" ili "MF", tada Datum odobravanja mjere ne smije biti prazan.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "0" ili ako je Oznaka komitenta =
"FZ", "OB" ili "ND", tada Datum odobravanja mjere mora biti prazan.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere <> "0" i ako je Oznaka komitenta =
"MB" ili "MF", tada Datum dospijeća ne smije biti prazan.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "0" ili ako je Oznaka komitenta =
"FZ", "OB" ili "ND", tada Datum dospijeća mora biti prazan.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere <> "0" i ako je Oznaka komitenta =
"MB" ili "MF", tada COVID SCORE ne smije biti prazan i mora biti između –100 i 700.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "0" ili ako je Oznaka komitenta =
"FZ", "OB" ili "ND", tada COVID SCORE mora biti prazan.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "1" i ako je Oznaka komitenta =
"MB" ili "MF", tada Vrsta moratorija <> "0".
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere <> "1" i ako je Oznaka komitenta =
"MB" ili "MF", tada Vrsta moratorija = "0".
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Oznaka komitenta = "FZ", "OB" ili "ND", tada Vrsta
moratorija mora biti prazna.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "1" i ako je Oznaka komitenta =
"MB" ili "MF", tada Vrsta iznosa "01" (Odgođeni iznos) > 0.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere <> "1" ili ako je Oznaka komitenta
= "FZ", "OB" ili "ND", tada Vrsta iznosa "01" (Odgođeni iznos) mora biti prazna.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere <> "0" i ako je Oznaka komitenta =
"MB" ili "MF", tada Instrument osiguranja ne smije biti prazan.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "0" i ako je Oznaka komitenta =
"MB" ili "MF", tada Instrument osiguranja = "0".
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Oznaka komitenta = "FZ", "OB" ili "ND", tada
Instrument osiguranja mora biti prazan.
"Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "2" ili "3" i ako je Oznaka
komitenta = "MB" ili "MF", tada Vrsta iznosa "02" (Traženi iznos kredita) > 0.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere nije ni "2", ni "3" ili ako je Oznaka
komitenta = "FZ", "OB" ili "ND", tada Vrsta iznosa "02" (Traženi iznos kredita) mora biti
prazna."
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "2" ili "3" i ako je Oznaka
komitenta = "MB" ili "MF", tada Vrsta iznosa "03" (Odobreni iznos) > 0.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere nije ni "2", ni "3" ili ako je Oznaka
komitenta = "FZ", "OB" ili "ND", tada Vrsta iznosa "03" (Odobreni iznos) mora biti prazna.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere <> "0", tada Vrsta iznosa "05"
(Izloženost s aktivnom mjerom) > 0.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "0", tada Vrsta iznosa "05"
(Izloženost s aktivnom mjerom) mora biti prazna.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere <> "0", tada Povlašteni tretman ne
smije biti prazan.
Ako je Oznaka retka = CV i ako je Vrsta aktivne mjere = "0", tada Povlašteni tretman mora
biti prazan.

Šifra
pogreške

Primjena od
izvještajnog
datuma

800

30.6.2021.

801

30.6.2021.

802

30.6.2021.

803

30.6.2021.

804

30.6.2021.

805

30.6.2021.

806

30.6.2021.

807

30.6.2021.

808

30.6.2021.

809

30.6.2021.

810

30.6.2021.

811

30.6.2021.

812

30.6.2021.

813

30.6.2021.

814

30.6.2021.

815

30.6.2021.

816

30.6.2021.

817

30.6.2021.

818

30.6.2021.

819

30.6.2021.

820

30.6.2021.

821

30.6.2021.

Primjena do
izvještajnog
datuma
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17.b. Komentari u javnoj raspravi
a) Kreditna institucija smatra da je potrebno korigirati kontrole od 815 do 819 jer su u njima navedene
neispravne vrste iznosa ("01", "02", "03" i "05").
b) Predlaže se da se kontrola 815 doradi na način da se izbaci aktivna mjera "3".
17.c. Očitovanje
a) Prijedlog se prihvaća. U konačnoj verziji teksta ispravit će se numeracija vrsta iznosa u svim logičkim
kontrolama.
b) Prijedlog se prihvaća. U konačnoj verziji teksta bit će proveden predloženi ispravak.
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VI.

PRVA IZVJEŠĆA

18. Početak izvješćivanja
18.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Članak 29.
Obveznici izvješćivanja dužni su prva mjesečna izvješća o mjerama za pomoć gospodarstvu zbog epidemije
zarazne bolesti COVID-19 u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 30. lipnja 2021. najkasnije
u roku od 25 kalendarskih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca.
Članak 30.
Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu 30. lipnja 2021.
18.b. Komentari u javnoj raspravi
S obzirom na velik broj otvorenih pitanja u odnosu na Nacrt, kao i predviđeni prvi izvještajni datum (30.
lipnja 2021.), a zbog potrebe da kreditne institucije svoje sustave prilagode načinu izvještavanja u skladu s
očekivanjima regulatora te zbog povećanog opsega ostalih izvještajnih zahtjeva na dan 30. lipnja 2021.
(opsežne informatičke izmjene cjelokupnog sustava statističkog izvještavanja), prijedlog je da se prvi
izvještajni datum izmijeni te da bude 30. rujna 2021.
18.c. Očitovanje
Prijedlog se djelomično prihvaća. Izvještajni datum 30. lipnja 2021. usklađen je sa zahtjevima iz okružnica
Hrvatske narodne banke te ga nije moguće pomaknuti, no u konačnoj verziji teksta u prijelaznim će se
odredbama rok za dostavu prvog izvješća pomaknuti na 25. kolovoza 2021.
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VII.

OSTALO

19. Iznos i vrsta iznosa
19.a. Komentari u javnoj raspravi
Zaprimljen je sljedeći komentar:
"Iznos i vrsta iznosa (24. i 25.) nije jasno da li ostaje prazno ili se povlači od nekud, te stoga predlažemo da
se dodatno pojasni."
19.b. Očitovanje
Primjedba se ne prihvaća. Pitanje nije jasno pa nije moguće odgovoriti na njega.
20. Oznaka urednosti
20.a. Komentari u javnoj raspravi
Zaprimljen je sljedeći komentar:
"Predlažemo precizirati na što se odnosi 30. Oznaka urednosti (HNB)."
20.b. Očitovanje
Primjedba se ne prihvaća. Nacrt ne sadržava oznaku urednosti pa nije jasno što točno treba precizirati.
21. Drugo izvješćivanje o mjerama
21.a. Komentari u javnoj raspravi
Zaprimljen je sljedeći komentar:
"Molimo potvrdu da implementacijom ovog izvještaja prestaje obveza banaka za dostavom trenutnog
mjesečnog COVID-19 izvještaja?"
21.b. Očitovanje
Primjedba se ne prihvaća. Ako se pod pitanjem cilja na izvještaj koji kreditne institucije dostavljaju za potrebe
supervizije, odgovor je da je izvješće "CV" svakako zamišljeno kao sustavan način prikupljanja podataka o
mjerama, koji će zamijeniti ad hoc izvješćivanje. No, to se neće dogoditi automatski, "implementacijom ovog
izvještaja" nego tek kada se HNB uvjeri da je izvješće "CV" dovoljne kvalitete da može zamijeniti aktualne
ad hoc izvještajne zahtjeve.
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