Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne
rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

listopad 2021.

UVOD
Hrvatska narodna banka na svojim je mrežnim stranicama 22. srpnja 2021. objavila Nacrt odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača (u nastavku
teksta: Nacrt).
Prijedlozi i primjedbe na predloženi tekst mogli su se dostaviti do 31. kolovoza 2021. elektroničkom poštom
na adresu uvjeti.kreditiranja@hnb.hr. Tijekom te javne rasprave Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku
teksta: HNB) primjedbe i prijedloge dostavila je samo jedna kreditna institucija.
Zaprimljene primjedbe i prijedlozi te očitovanja na njih nalaze se u nastavku dokumenta.
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I.

Prilozi uz Uputu za provedbu odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja
potrošača i Uputa za izradu i dostavljanje datoteke za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja
1. Članak 20.

1.a. Prijedlog odredbe upućen u javnu raspravu
Obveza dostave izvješća
Članak 17.
Prilog 3. mijenja se i glasi:
Redni
broj

4.

Primjena od Primjena do Primjenjuje
Šifra
izvještajnog izvještajnog
se u
pogreške
datuma
datuma
izvješću

Kontrola

Ako je instrument = "A0216", "A0223" ili "A0233", uz prijavljenu neku
od Vrsta iznosa ("1", "2", "3", "4","5", "6", "7", "8", "10", "11", "12", "13", 705 (W) 30.11.2020.
"14", "18" ili "19") mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = "9"

MK, GK

Članak 20.
U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja, koja je sastavni dio Odluke
o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, u poglavlju 3.2.1. Formalne i logičke kontrole,
točka 13. mijenja se i glasi:
"13. Pogreške 700(W), 701(W), 705(W), 708(W), 715(W), 720(W), 727(W) i 760(W) upućuju na
nepotpunost podataka te ih je izvještajna institucija dužna ispraviti do roka za dostavu izvješća."

1.b. Komentari i prijedlozi u javnoj raspravi
Prema članku 17. Nacrta uvodi se kontrola 705 (W), koja definira da za instrumente A0216, A0223 i
A0233 treba biti prijavljena i neka vrsta kolaterala (vrsta iznosa "9") ako je prijavljena bilo koja vrsta iznosa
koja se odnosi na potraživanje po kreditu. U članku 20. Nacrta navodi se da će kontrola 705 (W) i dalje
biti upozoravajuća kao i do sada, ali te je pogreške potrebno ukloniti do roka za predaju izvješća. Tijekom
javne rasprave kreditna je institucija komentirala da postoje sljedeći slučajevi u kojima te pogreške neće biti
moguće otkloniti:
(1) Krediti kod kojih je došlo do isteka prava na kolateral
U dokumentu Pitanja i odgovori, objavljenima uz Odluku o prikupljanjima podataka o uvjetima kreditiranja
potrošača, u pitanju 80. pojašnjeno je da će u slučaju isteka prava na kolateral kod partija na instrumentima
A0216, A0223 i A0233 biti potrebno promijeniti vrstu instrumenta te je u tom smislu najavljena i izmjena
Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju. Kreditna institucija postavila je pitanje o datumu
provedbe najavljene izmjene te predložila da se do tada pogreška 705 (W) tolerira ili da se pošalje obavijest
svim kreditnim institucijama o istom načinu postupanja za kredite kojima je isteklo pravo na kolateral i u
smislu Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju.
(2) Krediti osigurani određenim nefinancijskim kolateralima
Nadalje, kreditna institucija pojasnila je da se na instrumentu A0233 prikazuju i krediti koji su osigurani
određenim nefinancijskim kolateralima, npr. mjenicama. Postavljeno je pitanje hoće li izmjena Odluke o
statističkom i nadzornom izvješćivanju obuhvatiti i takve kredite na način da se uvede obveza promjene
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vrste instrumenta u situacijama kada je kredit osiguran nefinancijskim kolateralom? Naime, u pitanju br.
2., u dokumentu Pitanja i odgovori, navodi se da mjenice nisu predmet izvješćivanja u smislu Odluke o
prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača. Stoga takvi krediti, ako je mjenica jedini kolateral,
nikako ne mogu zadovoljiti kontrolu 705.
1.c. Očitovanje
(1) Prihvaća se prijedlog o slanju obavijesti svim izvještajnim institucijama s detaljnijim uputama i
pojašnjenjima tretmana izvješćivanja o instrumentima A0216, A0223 i A0233 u slučajevima kada oni
odstupaju od svoje izvorne definicije te ih je potrebno reklasificirati u drugi instrument. Isti tretman
izvješćivanja vrijedit će i za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja potrošača i za statističko i nadzorno
izvješćivanje, a s ciljem postizanja što veće harmonizacije između podataka. Navedene metodološke izmjene
provest će se Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju u sklopu
ostalih metodoloških izmjena tijekom sljedeće godine.
(2) Što se tiče određenih nefinancijskih kolaterala, kao što su mjenice, HNB potvrđuje dosadašnji tretman.
Mjenice nisu predmet izvješćivanja Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača te će
se u tim slučajevima kod instrumenata A0216, A0223 i A0233 tolerirati pogreške 705 (W). Nadalje,
definicija instrumenta A0233 neće se mijenjati u Odluci o statističkom i bonitetnom izvješćivanju jer je
određeni nefinancijski kolateral (mjenica) dan u zalog, odnosno kolateral postoji i nije iskorišten od strane
kreditne institucije kao u prethodnom slučaju.
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