OČITOVANJE NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE
DOSTAVLJENE U SKLOPU JAVNE RASPRAVE O NACRTU PRIJEDLOGA
ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KUPOPRODAJI PLASMANA
KREDITNIH INSTITUCIJA

ožujak 2021.

UVOD
Hrvatska narodna banka objavila je 22. listopada 2020. na svojim mrežnim stranicama poziv na
savjetovanje u sklopu javne rasprave o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija.
Mišljenja, prijedlozi i komentari na predloženi tekst mogli su se dostaviti do 13. studenog 2020.
elektroničkom poštom na e-adresu zoki@hnb.hr.
Tijekom javne rasprave Hrvatskoj narodnoj banci dostavljen je jedan komentar s pitanjem od
strane Erste&Steiermärkische bank d.d.
Zaprimljeni komentar s pitanjem i očitovanje navode se u nastavku dokumenta.
1a. Prijedlog odredbi upućen u javnu raspravu
Članak 1.
U Odluci o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 127/2014. i 24/2018.) u
članku 8. stavak 2. briše se.
Članak 2.
U članku 12. stavak 3. briše se.
Članak 3.
Članak 13. stavak 2., koji postaje stavak 1., mijenja se i glasi:
"(1) Ako Hrvatska narodna banka na temelju dostavljene dokumentacije ocijeni da nije ispunjen neki od
uvjeta propisanih ovom Odlukom, pozvat će prodavatelja da najkasnije u roku od 30 dana poduzme radnje
za ispunjenje tog uvjeta. Prodavatelj je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je pozvan na
ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o
ispunjavanju uvjeta te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju."
Članak 13. stavak 3., koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:
"(2) Ako od dana dostave obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci iz članka 8. stavka 1. ove Odluke do dana
sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana dođe do promjene bilo kojih činjenica i okolnosti povezanih s
kupoprodajom plasmana, prodavatelj je dužan o tim promjenama obavijestiti Hrvatsku narodnu banku."
U članku 13. stavak 4. briše se, a stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4. i 5.
Članak 4.
U članku 15. stavku 1. u uvodnoj rečenici brišu se riječi "Hrvatska narodna banka ocijeni da".
U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:
"O namjeri povrata plasmana iz stavka 1. ovog članka prodavatelj je dužan obavijestiti Hrvatsku narodnu
banku najkasnije 60 dana prije dana povrata plasmana te uz obavijest o namjeri povrata plasmana dostaviti
dokumentaciju propisanu stavkom 4. ovog članka."
U članku 15. stavak 6. briše se.
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1b. Komentar i prijedlozi u javnoj raspravi
Zatraženo je pojašnjenje obzirom na izmjene članaka 8., 12. i 13. Odluke o kupoprodaji plasmana
kreditnih institucija (dalje u tekstu: Odluka). Predmetnim izmjenama ukida se obveza Hrvatske
narodne banke (dalje u tekstu: HNB) na davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za prodaju
materijalno značajnog iznosa plasmana, ali ostaje obveza prodavatelja na dostavu obavijesti HNBu o namjeravanoj prodaji. Nadalje, ostaje propisano da će HNB pozvati prodavatelja na
ispunjavanje uvjeta za koji HNB ocijeni da nije ispunjen te obveza prodavatelja na obavještavanje
HNB-a o promjeni bilo kojih činjenica i okolnosti povezanih s kupoprodajom plasmana o
namjeravanoj prodaji. Slijedom navedenog, postavljeno je pitanje kada prodavatelj smije sklopiti
ugovor o kupoprodaji plasmana obzirom da od HNB-a više neće dobiti povratnu informaciju je
li ispunio tražene uvjete. Isto tako, u odnosu na izmjene članka 15., obzirom da i dalje ostaju
propisani isti uvjeti za vraćanje plasmana, ali o postojanju tih uvjeta HNB više ne daje mišljenje
dok je prodavatelj i dalje dužan obavijestiti HNB o namjeri povrata plasmana, postavljeno je
pitanje kada prodavatelj, nakon dostave obavijesti HNB-u, smije izvršiti povrat plasmana.
Nastavno na navedeno, zatraženo je da se tekst Odluke preformulira na način da se odredi rok u
kojem će HNB, ako smatra da prodavatelj nije ispunio neki od uvjeta za kupoprodaju materijalno
značajnih iznosa plasmana, pozvati prodavatelja na ispunjavanje uvjeta kako bi prodavatelj mogao
znati u kojem trenutku može sklopiti ugovor o prodaji potraživanja. Također, na odgovarajući
način zatražena je izmjena članka 15. Odluke.
1c. Očitovanje
Primjedba se ne prihvaća. U komentaru na predmetnu odluku kreditna institucija zaključuje da
se u postupku kupoprodaje plasmana ukida obveze Hrvatske narodne banke na davanje mišljenja
prodavatelju o ispunjavanju uvjeta za prodaju materijalno značajnog iznosa plasmana, ali ostaje
obveza prodavatelja o dostavi obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci o namjeri prodaje. Nadalje,
navodi se i slučaj kada je kreditna institucija kao prodavatelj pozvana na dodatno obavještavanje
HNB o ispunjenju uvjeta, te u tom kontekstu postavljeno je pitanje kada prodavatelj smije sklopiti
ugovor o kupoprodaju plasmana s obzirom da od HNB više neće dobiti povratnu informaciju o
ispunjenju traženih uvjeta odnosno procjeni učinaka. Isto pitanje je postavljeno i za transakciju
povrata plasmana.
Predloženim izmjenama i dopunama Odluke postupak kupoprodaje i povrata materijalno
značajnih iznosa plasmana mijenja se na način da HNB neće biti u obvezi izdavanje mišljenja o
ispunjavanju propisanih uvjeta odnosno procjeni učinaka, već će uloga HNB biti isključivo
preventivnog karaktera da ukoliko uoči neka područja od povećanog rizika na kreditne institucije
preventivno djeluje prije no što je ugovor sklopljen i pokrene supervizorski dijalog. Kreditna
institucija slobodna je sklopiti ugovor o kupoprodaji u skladu sa planiranim rokovima za sklapanje
istog.
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