SAŽETAK ODLUKE
sastavila Hrvatska narodna banka

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski prekršajni sud u Zagrebu
Broj: Pp-946/2021

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA

Općinski prekršajni sud u Zagrebu, odlučujući u prekršajnom postupku protiv okrivljene pravne osobe
"HRVATSKE POŠTANSKE BANKE" d.d., radi djela prekršaja iz članka 7. stavka 5. Zakona o stambenom
potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine", broj 101/17.), a povodom izjava Ur. broj: 2-805-XIII1162/PK-2020-MC Hrvatske narodne banke od 7. prosinca 2020. i Hrvatske poštanske banke d.d. od 19.
prosinca 2020. godine, dostavljenih dopisom Ur. broj: 805-XIII-1162/PK-2020-MC od dana 18. siječnja
2021. godine, temeljem odredbe članka 183. u vezi članka 109.e stavka 8. Prekršajnog zakona ("Narodne
novine", broj 107/07., 39/13., 157/13., 110715., 70/17. i 118/18.), dana 02. ožujka 2021. godine,

presudio je
Okrivljena pravna osoba HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., OIB: 87939104217, MBS:
080010698, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4

kriva je

što je:
u razdoblju od 30. travnja 2019. do 27. ožujka 2020. godine propustila, sukladno članku 5. stavku 6.
Odluke o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga
potrošačima ("Narodne novine", broj 106/18., dalje u tekstu: Odluka), u Politikama primitaka, neovisno o
oblicima primitaka koje omogućava svom prodajnom osoblju, propisati primjerene kriterije za procjenu
radne uspješnosti pojedinog člana prodajnog osoblja te ih u skladu s odredbama Odluke primijeniti u svojim
praksama primitaka, uzimajući u obzir prava i interese potrošača, pa je time propustila, protivno članku 5.
stavku 9. Odluke, osigurati da se procjena radne uspješnosti provodi redovito i pravovremeno, na ujednačen
način, odnosno nije ni provela propisanu procjenu radne uspješnosti za 2019. godinu te je propustila i
protivno članku 7. stavku 2. točke c. Odluke, budući je u svojim Politikama primitaka propustila propisati
kriterije za procjenu radne uspješnosti, očekivane ishode procjene tih kriterija u obliku ocjena radne
uspješnosti te razdoblja i rokove za provođenje procjene,
dakle, postupila protivno Odluci donesenoj na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o stambenom
potrošačkom kreditiranju („Narodne novine“, br. 101/17.)
čime je počinila prekršaj iz članka 41. stavka 1. točke 11. istog Zakona,

pa joj se temeljem odredbe članka 41. stavka 2. citiranog propisa, a uz primjenu članka 37. stavka 2.
Prekršajnog zakona, izriče
NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 150.000,00 kn (stopedesettisuća kuna).

