Izvješće
o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu
Odluke o uvjetima i načinu provedbe
sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera

27. travnja 2021. godine

SAŽETAK
Hrvatska narodna banka (dalje u tekstu: HNB) na svojim je mrežnim stranicama 12. ožujka 2021.
objavila nacrt Odluke o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih
mjera (dalje u tekstu: Odluka).
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt Odluke mogli su se dostaviti do 12. travnja 2021.
elektroničkom poštom na adresu sanacijsko.izvjescivanje@hnb.hr.
Tijekom javne rasprave Hrvatska udruga banaka (dalje u tekstu: HUB) dostavila je HNB-u jedan
prijedlog, dok drugih mišljenja, prijedloga i primjedbi na nacrt Odluke nije bilo.
Ovaj dokument sadrži zaprimljeni prijedlog HUB-a te očitovanje HNB-a na prijedlog HUB-a.
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1. Odredba nacrta Odluke na koju se odnosi prijedlog HUB-a
Prijedlog HUB-a odnosi se na članak 11. stavak 2. nacrta Odluke koja glasi:
"III. NALAGANJE MJERA
Subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor
Članak 11.
(1) Hrvatska narodna banka subjektu iz članka 2. ove Odluke, za koji je izravno odgovoran
Jedinstveni sanacijski odbor, rješenjem nalaže mjere na temelju odluke Jedinstvenog
sanacijskog odbora i na temelju odredbe članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014.
(2) Smatra se da je subjekt iz članka 2. ove Odluke svoje pravo na očitovanje o svim
činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne
stvari ostvario u postupku koji je prije donošenja svoje odluke proveo Jedinstveni
sanacijski odbor te za potrebe donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka
Hrvatska narodna banka nije dužna ponovno omogućiti tom subjektu to pravo.
(3) Hrvatska narodna banka subjektu iz članka 2. ove Odluke uz rješenje iz stavka 1. ovoga
članka dostavlja i kopiju Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora."
2. Sadržaj prijedloga HUB-a
Prijedlog HUB-a u odnosu na članak 11. stavak 2. nacrta Odluke jest da se jasno navede ima
li subjekt iz članka 2. nacrta Odluke pravo na žalbu.
3. Očitovanje HNB-a na prijedlog HUB-a
Nejasno je iz prijedloga HUB-a odnosi li se pitanje prava na žalbu na mogućnost njezina
podnošenja protiv odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 11. stavka 1. nacrta
Odluke na temelju koje se donosi rješenje HNB-a iz članka 11. stavka 1. nacrta Odluke ili pak
na mogućnost podnošenja žalbe protiv samog rješenja HNB-a.
Nastavno na zaprimljeni prijedlog HUB-a, a pod pretpostavkom da se odnosi na mogućnost
podnošenja žalbe protiv odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 11. stavka 1. nacrta
Odluke, HNB ističe da je ovo pravo na žalbu već regulirano i to člankom 85. Uredbe (EU) br.
806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih
pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih
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društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o
izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30. 7. 2014.) koja čini dio pravnog poretka
Republike Hrvatske. Ujedno će ovo pravo na žalbu biti razvidno iz same odluke Jedinstvenog
sanacijskog odbora, čiju obveznu dostavu kopije uz rješenje HNB-a iz članka 11. stavka 1.
nacrta Odluke, propisuje članak 11. stavak 3. nacrta Odluke.
S druge strane, mogućnost osporavanja rješenja HNB-a nije posebno regulirana nacrtom
Odluke budući da to pitanje uređuju članak 142. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i
investicijskih društava ("Narodne novine", broj 146/20.) i članak 69. Zakona o Hrvatskoj
narodnoj banci ("Narodne novine", broj 75/08., 54/13. i 47/20.), u skladu s kojima protiv
rješenja koja o pitanjima iz djelokruga svoje nadležnosti donosi HNB, žalba nije dopuštena,
ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.
Konačno, pojašnjava se da se presumpcija "ostvarenja prava na očitovanje o svim činjenicama,
okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari u postupku koji je prije
donošenja svoje odluke proveo Jedinstveni sanacijski odbor" iz članka 11. stavka 2. nacrta
Odluke odnosi na ostvarenje prava na dobru upravu u smislu članka 41. Povelje Europske
unije o temeljnim pravima (2016/C 202/02), odnosno izjašnjavanje stranke u smislu članka
30. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.), te ni na koji način
ne onemogućava subjekt iz članka 2. nacrta Odluke u podnošenju žalbe protiv odluke
Jedinstvenog sanacijskog odbora, kao ni u pokretanju eventualnog upravnog spora protiv
rješenja HNB-a.
Slijedom svega navedenog, prijedlog HUB-a se odbija.
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