
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očitovanje na pitanja dostavljena u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o 
Nacrtu odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem 
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Hrvatska narodna banka provela je na svojim internetskim stranicama savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću u vezi s Nacrtom odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima 
poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Nacrt odluke) u razdoblju od 6. listopada do 4. 
studenoga 2022.  

Zainteresirani sudionici pozvani su da na e-adresu gotovina-regulativa@hnb.hr, u propisanom 
razdoblju trajanja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, dostave komentare, prijedloge ili 
pitanja u vezi s predloženim Nacrtom odluke.   

Tijekom provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka zaprimila 
je pitanja Hrvatske udruge banaka. 

Zaprimljena pitanja i odgovori Hrvatske narodne banke navedeni su u nastavku teksta.  
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1.a Pitanje zainteresirane javnosti 

U članku 4. stavku 4. navedeno je da se izvještaji o uređajima za obradu novčanica i kovanog 
novca i održavanje uređaja dostavljaju samo za gotov novac eura. U postojećem izvješću 
izvještavamo o verziji softvera za obradu kuna i za obradu eura.  

Treba li Banka po novoj Odluci izvještavati samo o verziji softvera za obradu eura od 1. siječnja 
2023. i, ako treba, je li potrebno mijenjati strukturu izvješća – očekuje li se u datoteci koju šaljemo 
da ostaje navedena valuta HRK pa će polja u datoteci biti prazna ili se očekuje da iz izvještaja na 
kojima je navedeno da se po kunama ne izvještava ostaje samo stupac za euro? 

Za mjesečni izvještaj ST_VAL izvještava se sada stanje efektivnoga stranog novca u svakoj 
poslovnici. S obzirom na to da euro postaje domicilna valuta, u ovom izvještaju nismo očekivali 
valutu euro (upravo očekujemo sve valute osim eura i kune). Odlukom je definirano (tablica u 
članku 4. stavku 5.) da euro treba dostavljati. Molimo potvrdu što se očekuje. 
 
1.b Odgovor na pitanje 

Obveznik primjene Odluke dužan je izvještavati o verziji softvera i za eure i za kune, a sve u 
izvješću Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR). 
Radi bolje preglednosti izmijenjen je članak 4. stavak 5. i dodan je stavak 6., tako da glase: 

"(5) Obveznik je dužan dostaviti sljedeća mjesečna izvješća za gotov novac eura: 
1) Obrada udaljenih poslovnih jedinica 
2) Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura 
3) Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi 
4) Uređaji za obradu novčanica i kovanog novca i održavanje uređaja. 

(6) Obveznik je dužan u mjesečnom izvješću iz stavka 5. točke 4. ovog članka dostavljati i podatke 
o uređajima za obradu gotovog novca kune." 

Podaci u izvješću Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL) 
odnose se na strani gotov novac kako je uređeno točkom 2. Upute o načinu prikupljanja i 
sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem: 
"Strani gotov novac je gotov novac strane valute koja ne glasi na euro ili kunu.". 
 
2.a Pitanje zainteresirane javnosti 

Točka 6.1. Nacrta upute sadržava skraćene nazive uređaja za obradu novčanica, no Uputa nema 
definicije skraćenih naziva. Ranija definicija kuN u Uputi za izvješća o podacima poslovanja s 
gotovim novcem u HRK glasila je:  
"Kombinirani uplatni uređaji (kuN) – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu uplate 
i isplate novčanica na svoje račune ili sa svojih računa, s mogućnošću brojenja i provjere 
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autentičnosti novčanica, s tim da isplaćuju novčanice koje nisu zaprimljene u prethodnim 
transakcijama, dok zadržavaju novčanice klasificirane kao sumnjive. Uređaj omogućuje sljedivost 
vlasnika računa. Može postojati opcija provjere prikladnosti novčanica." 

Sada postoji samo podjela bez definicije – molimo potvrdu je li uplatno-isplatni bankomat = 
kombinirani uplatni uređaj (kuN)? Je li za uplatno-isplatni bankomat i dalje skraćeni naziv "kuN"? 

2.b Odgovor na pitanje 
Definicija uređaja u Odluci o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim 
novcem ("Narodne novine", br. 84/2020. i 118/2022.) prilagođena je za uređaje za obradu 
novčanica i kovanica kune. 
Nacrtom odluke osigurana je direktna primjena Odluke Europske središnje banke od 16. rujna 
2010. o provjeri autentičnosti i prikladnosti te i njihovu vraćanju u optjecaj (SL L 267, 9. 10. 
2020.), kako je posljednji put izmijenjena Odlukom (EU) 2019/2195 Europske središnje banke 
od 5. prosinca 2019. o izmjeni Odluke ESB/2010/14 o provjeri autentičnosti i prikladnosti te 
njihovu vraćanju u optjecaj (ESB/2019/39) (SL L 330, 20. 12. 2019.) i Uredbe (EU) br. 
1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti 
eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj (SL L 339, 22. 12. 2010.).  
Također je implementirana Smjernica o provedbi Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s 
eurokovanicama neprikladnim za optjecaj od 28. 10. 2019. (Ref. Ares(2019)6661509). 
Definicije i karakteristike uređaja za obradu euronovčanica i obradu eurokovanica navedene su u 
ovim aktima. 
S obzirom na karakteristike uređaja koje imamo u Republici Hrvatskoj, dodatno smo kao posebnu 
kategoriju ostavili Bankomat (iB), za one uređaje koji ne provjeravaju prikladnost novčanica prije 
isplate. 
Ako uplatni bankomat kojim se pojedini obveznik koristi ima karakteristike kombiniranoga 
uplatnog uređaja (kuN), u izvješćima ćete ga svrstati u tu kategoriju uređaja. 
 

3.a Pitanje zainteresirane javnosti 

U pregledu strukture izvješća Stanje gotovog novca kune (ST_GN) točki 8.3.5.1. primijetili smo 
da nedostaje apoen 25 za kovanice kune. Molimo pojašnjenje za apoen 25 za kovanice kune. 
 
3.b Odgovor na pitanje  

Prijedlog se prihvaća. 

U izvješće Stanje gotovog novca kune (ST_GN) uvrstit će se apoen od 25 kuna. 
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4.a Pitanje zainteresirane javnosti 

U pregledu strukture izvješća Promet samoposlužnog uređaja za gotov novac kune (PR_UR) točki 
8.3.7. primijetili smo da nedostaju apoeni 25 i 5 za kovanice kune.    
 
4.b Odgovor na pitanje     

Prijedlog se prihvaća. 

U izvješće Promet samoposlužnog uređaja za gotov novac kune (PR_UR) uvrstit će se apoeni od 
5 i 25 kuna. 
 
5. Ostale izmjene 
 
5.a U točki 9.1. Upute o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o 
podacima poslovanja s gotovim novcem dodana je nova alineja: 
"'Valuta' – oznaka valute izvješćivanja – HRK za izvješće za gotov novac kune, odnosno EUR za 
izvješće za gotov novac eura." 
 
 


