OČITOVANJE NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE
DOSTAVLJENE U SKLOPU JAVNE RASPRAVE O NACRTU
ODLUKE O POSTUPKU ODOBRAVANJA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE STUPNJA
RIZIČNOSTI KREDITNIH INSTITUCIJA PRI IZRAČUNU PREMIJA ZA OSIGURANE
DEPOZITE

rujan 2021.

UVOD
Hrvatska narodna banka objavila je dana 4. lipnja 2021. godine na svojim mrežnim stranicama
poziv na savjetovanje u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri
izračunu premija za osiguranje depozita (dalje u tekstu: Odluka). Mišljenja, prijedlozi i
komentari na predloženi tekst mogli su se dostaviti do 19. lipnja 2021. elektroničkom poštom
na e-adresu: zoki@hnb.hr.
Zbog nomotehničkih razloga izrađena je potpuno nova Odluka o postupku odobravanja
metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za
osiguranje depozita te je ponovljen poziv na savjetovanje u trajanju do 9. rujna 2021.
Tijekom obje javne rasprave Hrvatskoj narodnoj banci dostavljen je jedan komentar istovjetnog
sadržaja.
1. a. Prijedlog odredbi upućen u javnu raspravu
2. KRITERIJI KOJE METODOLOGIJA MORA ZADOVOLJITI
Metodologija za izračun stupnja rizičnosti kreditne institucije
Članak 4.
(1) Metodologija za izračun premije za osigurane depozite temeljene na stupnju rizičnosti mora sadržavati
slijedeće elemente:
a) formulu izračuna premije,
b) kategorije rizika i pokazatelje rizika i
c) pondere rizika.
(2) Metodologija mora osigurati da se stupanj rizičnosti kreditne institucije izračunat prema podacima
dostavljenim od Hrvatske narodne banke koristi 12 mjeseci.
Formula izračuna
Članak 5.
...

1.b. Komentar i prijedlozi u javnoj raspravi
Dostavljeni prijedlog odnosi se na poglavlje 2. Kriteriji koje Metodologija mora zadovoljavati
predmetne Odluke. U prijedlogu je navedeno kako Hrvatska narodna banka (dalje u tekstu HNB)
ne bi trebala propisivati sadržaj i formu Metodologije već samo postupak odobravanja
Metodologije. Navedeno je kako je relevantna regulativa kojom su propisani sadržaj i forma
Metodologije Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o
sustavima osiguranja depozita i Smjernice o metodama za izračun premija sustavima osiguranja
depozita (dalje u tekstu: EBA Smjernice). Stoga je predloženo da se dio 2. Odluke izmijeni na
način da se samo navedu ili se referira na EBA Smjernice bez ulaženja u meritum definicija.
1.c. Očitovanje
Navedeni prijedlog je prihvaćen.
U EBA Smjernicama u točki 1. navedeno je da u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU)
br. 1093/2010 nadležna tijela i financijske institucije moraju ulagati napore da se usklade s tim
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smjernicama. Nadalje, u točki 2. je navedeno da bi se nadležna tijela određena člankom 4.
stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 na koja se smjernice trebala s njima uskladiti tako da ih
na odgovarajući način uključe u svoje prakse (npr. izmjenama svojeg pravnog okvira ili nadzornih
postupaka). Budući da iz navedenog proizlazi kako se nadležno tijelo može uskladiti sa EBA
Smjernicama i na način da ih ugradi u svoje procedure prihvaćen je komentar te je umjesto
implementacije odredbi EBA Smjernica u Odluci naveden kriterij usklađenosti sa EBA
Smjernicom.
U skladu s prethodno navedenim, u članku 4. dodan je stavak 2. koji glasi:
(2) Metodologija za izračun premije za osigurane depozite temeljene na stupnju rizičnosti mora
ispunjavati sljedeće uvjete:





metodologija ispunjava sve kriterije propisane Zakonom i Smjernicama o metodama za izračun
premija sustavima osiguranja depozita Europskog nadzornog tijela za bankarstvo
(EBA/GL/2015/10), uključujući i sve izmjene tih Smjernica
primjena metodologije ne dovodi do plaćanja nerazmjernog iznosa premija u odnosu na stupanj
rizičnosti kreditne institucije i
primjena metodologije neće negativno utjecati na financijsku stabilnost Republike Hrvatske.

Nadalje, budući da članak 22. stavak (19) Zakona o sustavu osiguranja depozita propisuje kako
Hrvatska narodna banka donosi podzakonski propis kojim se detaljnije uređuju i podaci koje
Hrvatska narodna banka sukladno tom članku dostavlja Agenciji, zamjenjuje se Prilog 1 popisom
podataka koji se dostavljaju radi izračuna pokazatelja definiranih EBA Smjernicama, uz
mogućnost da Agencija traži i neki dodatni podatak koji HNB putem supervizorskog izvješćivanja
dobiva od kreditnih institucija.

3/3

