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UVOD 
 
 
Hrvatska narodna banka na svojim je mrežnim stranicama 16. svibnja 2022. objavila Nacrt odluke o 
prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama (u nastavku 
teksta: Nacrt).  
 
Prijedlozi i primjedbe na predloženi tekst mogli su se dostaviti do 17. lipnja 2022. elektroničkom poštom 
na adresu ana.credit@hnb.hr. Tijekom savjetovanja s javnošću Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: 
HNB) primjedbe i prijedloge dostavile su sljedeće kreditne institucije: 
 

 Croatia banka 
 Erste&Steiermarkische Bank 
 OTP banka 
 Privredna banka Zagreb 
 Raiffeisenbank Austria 
 Zagrebačka banka 

 
Zaprimljene primjedbe i prijedlozi te očitovanja na njih nalaze se u nastavku dokumenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ana.credit@hnb.hr
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ODLUKA O PRIKUPLJANJU GRANULARNIH PODATAKA O KREDITIMA I KREDITNOM 
RIZIKU I PODATAKA O NEKRETNINAMA 
 

1. Članak 4. 
 

1.a. Prijedlog odredbe upućen na savjetovanje s javnošću 
 

Granularni podaci o kreditima i kreditnom riziku 
Članak 4. 

 
(1) Granularni podaci o kreditima i kreditnom riziku koji su propisani Uredbom ESB/2016/13 moraju se 

prikazati u sljedećim izvješćima: 
1) Referentni podaci o drugoj ugovornoj strani 
2) Podaci o instrumentima 
3) Financijski podaci 
4) Podaci: druga ugovorna strana – instrument 
5) Podaci o solidarnoj odgovornosti 
6) Računovodstveni podaci 
7) Podaci o primljenoj zaštiti 
8) Podaci: instrument – primljena zaštita 
9) Podaci o riziku druge ugovorne strane 
10) Podaci o statusu neispunjavanja obveze druge ugovorne strane. 

 
(2) Granularne podatke o kreditima i kreditnom riziku obveznici primjene ove Odluke dužni su uključiti u 

izvješća iz stavka 1. ovoga članka neovisno o pragu izvješćivanja iz članka 5. stavka 1. Uredbe 
ESB/2016/13. 
 

(3) Granularni podaci o kreditima i kreditnom riziku iznad praga izvješćivanja iz članka 5. stavka 1. Uredbe 
ESB/2016/13 prikupljaju se za potrebe statistike Europskog sustava središnjih banaka i Europske 
središnje banke, a podaci ispod navedenog praga prikupljaju se za potrebe Hrvatske narodne banke. 
 

(4) Obveznici primjene ove Odluke dužni su u izvješća iz stavka 1. ovoga članka uključiti sve pravne osobe 
neovisno o tome jesu li one rezidenti ili nerezidenti. 
 

(5) Izvješća iz ovoga članka obveznici primjene ove Odluke dužni su sastaviti u skladu sa specifikacijama 
navedenima u uputama i pripadajućim tehničkim prilozima Hrvatske narodne banke koji su objavljeni 
na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici Statistika, podrubrici Informacije za 
obveznike izvještavanja.  

 
1.b. Komentari i prijedlozi na savjetovanju s javnošću 
 
U komentaru se navodi da se, s obzirom na male vrijednosti iznosa koje se mogu pojaviti u izvješćima na 
pojedinim klijentima, u takvim slučajevima razmotri definiranje manjeg opsega definiranih obilježja, tj. 
minimalnog opsega obveznih obilježja koja je potrebno izvijestiti u izvješću "Referentni podaci o drugoj 
ugovornoj strani".  
 
Nadalje, predlaže se definiranje minimalnog praga za koji nije potrebno dostavljati podatke o drugoj 
ugovornoj strani kako bi se omogućilo bankama da nisu obvezne dostavljati te podatke za vrijednosti koje 
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nisu materijalnog iznosa (na primjer, do 200 eura). Riječ je o primjerima kod kojih ukupan iznos izloženosti 
po AC instrumentu čine stavke potraživanja na osnovi nekamatnih naknada i/ili ostalih potraživanja 
(instrumenti A0603 i A9999 u izvješćima koja se dostavljaju prema Odluci o statističkom i nadzornom 
izvješćivanju) na razini pojedinačnog ugovora/partije. 
 
1.c. Očitovanje 
 
Prijedlozi se ne prihvaćaju. Za potrebe analize i praćenja rizika cijele populacije nefinancijskih poduzeća 
prikupljaju se granularni podaci o kreditima i kreditnom riziku i ispod praga izvješćivanja (iz članka 5. 
stavka 1. Uredbe ESB/2016/13) neovisno o njihovoj materijalnoj značajnosti, ali pritom se napominje da 
je za potrebe AnaCredit izvješćivanja potrebno uključiti samo neplaćene naknade ili druge naknade koje su 
povezane s nekim instrumentom koji je predmet izvješćivanja u sustavu AnaCredit. Naknade koje nisu 
povezane s tim instrumentima nije potrebno uključiti u AC izvješćivanje (primjeri kod kojih ukupan iznos 
izloženosti čine samo stavke potraživanja na osnovi naknada i/ili ostalih potraživanja – instrumenti A0603 
i A9999 prema Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju).  
 
 

2. Članak 5. 
 

2.a. Prijedlog odredbe upućen na savjetovanje s javnošću 
 

Granularni podaci o nekretninama 
Članak 5. 

 
(1) Granularni podaci o nekretninama obuhvaćeni Preporukom ESRB/2016/14 moraju se prikazati u 

sljedećim izvješćima: 
 

1) Podaci o stjecanju nekretnine  
2) Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine. 

 
(2) Obveznici primjene ove Odluke dužni su u izvješća iz stavka 1. ovoga članka uključiti sve pravne osobe 

uključene u obvezu izvješćivanja granularnih podataka iz članka 4. ove Odluke.  
 
(3) Granularni podaci o nekretninama prikupljaju se za potrebe Hrvatske narodne banke. 

 
(4) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka obveznici primjene ove Odluke dužni su sastaviti i dostaviti Hrvatskoj 

narodnoj banci u skladu sa specifikacijama navedenima u uputama i pripadajućim tehničkim prilozima 
Hrvatske narodne banke, koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke u 
rubrici Statistika, podrubrici Informacije za obveznike izvještavanja.  
 

2.b. Komentari i prijedlozi na savjetovanju s javnošću 
 
U vezi s obvezom dostavljanja granularnih podataka o nekretninama za potrebe HNB-a, nekoliko 
kreditnih institucija zatražilo je detaljnije upute i pojašnjenja za popunjavanje izvješća navedenih u članku 
5. 
 
Naime, u članku 5. stavku 2. navodi se da je u izvješća potrebno uključiti sve pravne osobe koje su bile 
uključene u obvezu izvještavanja granularnih podataka iz članka 4. Odluke. Jedna kreditna institucija 
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smatra da to nije ispravno navedeno, već da u izvještaju Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine treba 
uključiti samo one pravne osobe koje su za isto izvještajno razdoblje prethodno bile obuhvaćene u izvješću 
iz članka 4. stavka 1. točke 7., i to samo ako se radi o primljenim instrumentima zaštite koji se mogu 
svrstati u kategoriju nekretnina. Isto tako, ta kreditna institucija smatra da u izvještaju Podaci o stjecanju 
nekretnine mogu biti uključene samo one pravne osobe koje su u nekom od ranijih izvještajnih razdoblja 
bile uključene u izvještaj Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine. 
 
Nadalje, kreditna institucija navodi da članak 5. stavak 4. upućuje na korištenje specifikacija i tehničkih 
priloga u skladu s kojima treba sastaviti i dostaviti izvještaje iz članka 5. stavka 1., ali po mišljenju kreditne 
institucije, u tehničkom prilogu Izvještaj AC predložak nekretnine nejasni su modaliteti izvještavanja u 
listama atributa Veza s primljenom zaštitom i Veza sa stečenom nekretninom pa se traži detaljno 
pojašnjenje načina korištenja tih modaliteta.  
 
Također, traži se detaljnije pojašnjenje i definicija pojma "stjecanje nekretnina" te, po mogućnosti, 
nekoliko primjera iz prakse. 
 
2.c. Očitovanje 
 
Prijedlozi se djelomično prihvaćaju i u nastavku su dana detaljnija pojašnjenja. 
 
Obveza izvještavanja izvješća navedenih u članku 5. stavku 1. odnosi se na sve pravne osobe uključene u 
obvezu izvješćivanja granularnih podataka iz članka 4. Odluke. Međutim, u sklopu izvješća "Podaci o 
stjecanju nekretnine" i "Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine" izvještavaju se samo oni plasmani kojima je 
svrha stjecanje nekretnine, odnosno oni plasmani koji su osigurani nekretninom: 
 

1) Izvještaj "Podaci o stjecanju nekretnine" prikazuje se za one instrumente kojima u izvješću 
"Podaci o instrumentima" obilježje "Svrha" poprima jednu od vrijednosti: "8 – Građevinske 
investicije", "12 – Kupnja stambenih nekretnina", odnosno "13 – Kupnja poslovnih 
nekretnina".  

2) Izvještaj "Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine" prikazuje se za one primljene zaštite kojima u 
izvješću "Podaci o primljenoj zaštiti" obilježje "Vrsta zaštite" poprima jednu od vrijednosti: "8 
– Kolateral u obliku stambenih nekretnina ", "9 – Uredi ili drugi poslovni prostori ", odnosno 
"10 – Kolateral u obliku poslovnih nekretnina".  
 

Obuhvat poduzeća definiran člankom 5. stoga uključuje sve pravne osobe o kojima se bilo kao 
stjecateljima nekretnina kreditom bilo kao davateljima zaštite u obliku nekretnina izvještava i u izvješćima 
"Podaci o instrumentima" i "Podaci o primljenoj zaštiti" koja su navedena u članku 4. 
 
Pobliže definirano, stjecanje nekretnine odnosi se na kupnju, izgradnju i dovršenje nekretnine od strane 
poduzeća financirano putem plasmana kreditne institucije poduzeću. Radi se o slučajevima u kojima se 
poduzeća koriste dužničkim instrumentima kako bi stekla pravo vlasništva nad nekretninom, odnosno 
kako bi izgradila ili dovršila gradnju vlastite nekretnine, uključujući i nekretninu koju namjeravaju prodati 
ili iznajmiti krajnjim korisnicima, neovisno o tome jesu li krajnji korisnici fizičke ili pravne osobe. Budući 
da se stjecanje nekretnine odnosi na stjecanje od strane poduzeća te ne mora biti vezano uz nekretninu 
koja je prethodno primljena kao zaštita, odbija se prijedlog "da u izvještaju Podaci o stjecanju nekretnine 
mogu biti uključene samo one pravne osobe koje su u nekom od ranijih izvještajnih razdoblja bile 
uključene u izvještaj Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine."  
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Obilježja "Veza s primljenom zaštitom" i "Veza sa stečenom nekretninom" izvješća navedenih u članku 5. 
koriste se kako bi se razlikovao slučaj u kojemu je nekretnina koja se stječe ujedno i ona koja je primljena 
kao zaštita od slučaja u kojemu nekretnina koja se stječe nije ona koja je primljena kao zaštita. Nadalje, 
navedena obilježja omogućuju i identifikaciju slučajeva u kojima nema primljene zaštite, a stječe se 
nekretnina, odnosno slučajeva u kojima je nekretnina primljena kao zaštita, ali ne stječe se nekretnina. U 
slučaju da je nekretnina koja se stječe ujedno primljena i kao zaštita obilježje "Veza s primljenom zaštitom" 
u izvješću "Podaci o stjecanju nekretnine" poprima vrijednost "01 – Nekretnina koja se stječe ujedno je i 
primljena zaštita", a u slučaju da nekretnina koja se stječe nije primljena kao zaštita vrijednost "99 – 
Nekretnina koja se stječe nije primljena zaštita". U slučaju da je nekretnina primljena kao zaštita ujedno i 
ona koja se stječe obilježje "Veza sa stečenom nekretninom" u izvješću "Podaci o primljenoj zaštiti 
nekretnine" poprima vrijednost "01 – Nekretnina koja je primljena kao zaštita ujedno je i ona koja se 
stječe", a u slučaju da nekretnina primljena kao zaštita nije ona koja se stječe vrijednost "99 – Nekretnina 
koja je primljena kao zaštita nije ona koja se stječe".  
 
Na Dijagramu 1. dan je pregled obveza izvještavanja izvješća iz članka 5., ovisno o vrijednostima obilježja 
"Svrha" u izvješću "Podaci o instrumentima" iz članka 4., vrijednostima obilježja "Vrsta zaštite" u izvješću 
"Podaci o primljenoj zaštiti" iz članka 4. te ovisno o tome je li nekretnina koja se stječe ujedno i ona koja 
je primljena kao zaštita. 
 
Dijagram 1. Definiranje potreba izvještavanja granularnih podataka o nekretninama 

 
 
Također, tehnički prilog AC predložak nekretnine bit će nadopunjen detaljnim metodološkim 
pojašnjenjem u kojemu su opisani svi slučajevi korištenja modaliteta obilježja "Veza s primljenom 
zaštitom" i "Veza sa stečenom nekretninom". 
 
Primjer 1: 
Poduzeće A financira izgradnju stambene nekretnine S kreditom u banci B. Pritom kao instrument 
osiguranja plasmana daje svoju postojeću nekretninu P u zalog banci.  
 
Obilježja nekretnine S koja se stječe financiranjem iz kredita banke potrebno je izvijestiti samo u izvještaju 
"Podaci o stjecanju nekretnine" tako da se u sklopu obilježja "Veza s primljenom zaštitom" izvijesti 
modalitet "99 – Nekretnina koja se stječe nije primljena zaštita". Nadalje, za nekretninu S koja se stječe, a 
nije primljena kao zaštita izvještavaju se obilježja "Identifikacijska oznaka ugovora" i "Identifikacijska 

Je li Svrha instrumenta 
jedna od "08", "12", "13"?

Je li Vrsta zaštite jedna od "08", "09", 
"10"?

Je li Vrsta zaštite jedna od 
"08", "09", "10"?

Je li nekretnina koja se 
stječe ujedno i nekretnina 
primljena kao zaštita?

Izvješće "Podaci o 
stjecanju nekretnine"*

Izvješće "Podaci o 
primljenoj zaštiti 
nekretnine"*

Nema izvještavanja 
granularnih podataka o 
nekretninama

* Veza s primljenom 
zaštitom = "99"

* Veza sa stečenom 
nekretninom = "99"

Izvješće "Podaci o stjecanju 
nekretnine"*, a izvješće "Podaci o 
primljenoj zaštiti nekretnine"** samo 
Veza sa stečenom nekretninom

Izvješća "Podaci o stjecanju 
nekretnine"* i "Podaci o primljenoj zaštiti 
nekretnine"**

* Veza s primljenom zaštitom = "01"
** Veza sa stečenom nekretninom = "01"

      
** Veza sa stečenom nekretninom = 
"99"

DA NE

DA NEDA NE

DA NE
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oznaka instrumenta" istovjetna onima iz izvještaja "Podaci o instrumentima", a ne izvještavaju se obilježja 
"Identifikacijska oznaka zaštite" i "Identifikacijska oznaka pružatelja zaštite". U sklopu izvještaja "Podaci o 
stjecanju nekretnine" potrebno je, osim obilježja "Namjena nekretnine", "Vrsta nekretnine", "Lokacija 
nekretnine – mikro lokacija" te "U izgradnji" izvijestiti i obilježja "Lokacija stečene nekretnine – zemlja", 
"Lokacija stečene nekretnine – regija" te "Lokacija stečene nekretnine – poštanski broj" koja opisuju 
nekretninu S. 
 
Obilježja nekretnine P koja je dana kao zaštita prijavljuju se u izvještaju "Podaci o primljenoj zaštiti 
nekretnine" te se u polje "Veza sa stečenom nekretninom" izvještava modalitet "99 – Nekretnina koja je 
primljena kao zaštita nije ona koja se stječe". Nadalje, za navedenu nekretninu P u sklopu izvještaja 
"Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine" potrebno je izvijestiti obilježja "Identifikacijska oznaka zaštite" i 
"Identifikacijska oznaka pružatelja zaštite" koja su istovjetna onima iz izvještaja "Podaci o primljenoj 
zaštiti" te obilježja "Namjena nekretnine", "Vrsta nekretnine", "Lokacija nekretnine – mikro lokacija" te "U 
izgradnji" koja opisuju nekretninu P.  
 
Primjer 2: 
Poduzeće A financira kupnju poslovne nekretnine P kreditom u banci B. Pritom kao instrument 
osiguranja plasmana daje predmetnu nekretninu P. Kako je nekretnina P ujedno i ona koja se stječe, 
potrebno je izvijestiti izvještaj "Podaci o stjecanju nekretnine" tako da se u sklopu obilježja "Veza s 
primljenom zaštitom" izvijesti modalitet "01 – Nekretnina koja se stječe ujedno je i primljena zaštita". 
Nadalje, za nekretninu P izvještavaju se obilježja "Identifikacijska oznaka ugovora", "Identifikacijska 
oznaka instrumenta", "Identifikacijska oznaka zaštite" i "Identifikacijska oznaka pružatelja zaštite" koja su 
istovjetna onima iz izvještaja "Podaci o instrumentima" i "Podaci o primljenoj zaštiti". Konačno, u sklopu 
izvještaja "Podaci o stjecanju nekretnine" potrebno je izvijestiti i obilježja "Namjena nekretnine", "Vrsta 
nekretnine", "Lokacija nekretnine – mikro lokacija" te "U izgradnji" koja opisuju nekretninu P.  
 
U sklopu izvještaja "Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine" potrebno je izvijestiti obilježja "Identifikacijska 
oznaka zaštite" i "Identifikacijska oznaka pružatelja zaštite" te se u polje "Veza sa stečenom nekretninom" 
izvještava modalitet "01 – Nekretnina koja je primljena kao zaštita ujedno je i ona koja se stječe". U sklopu 
izvještaja "Podaci o primljenoj zaštiti nekretnine" obilježja "Namjena nekretnine", "Vrsta nekretnine", 
"Lokacija nekretnine – mikro lokacija" te "U izgradnji" ne izvještavaju se. 
 
 

3. Članak 7. 
 

3.a. Prijedlog odredbe upućen na savjetovanje s javnošću 
 

Rokovi dostave izvješća 
Članak 7. 

 
(1) Obveznici primjene ove Odluke dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća iz članaka 4. i 5. 

ove Odluke u sljedećim rokovima: 
 

1) inicijalno izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke u roku od 4 radna dana, a potpuno 
izvješće u roku od 10 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. stavkom 1. 
ove Odluke 
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2) izvješća iz članka 4. stavka 1. točaka od 2. do 5. te točaka od 7. do 10. ove Odluke u roku od 
15 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. stavkom 1. ove Odluke 
 

3) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 6. ove Odluke u roku od 20 radnih dana od izvještajnog 
datuma propisanog člankom 6. stavkom 2. ove Odluke te 
 

4) izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke u roku od 45 radnih dana od izvještajnog datuma 
propisanog člankom 6. stavkom 3. ove Odluke. 

 
(2) Za potrebe ove Odluke radni dani jesu dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana. 
 
(3) Smatra se da je obveznik primjene ove Odluke uredno izvršio svoju obvezu izrade i dostave Hrvatskoj 

narodnoj banci izvješća iz ove Odluke ako je kumulativno ispunio oba sljedeća uvjeta: 
 

− izvješće je zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci u roku propisanom u stavku 1. ovog članka 
i 

− izvješće koje je dostavio obveznik primjene ove Odluke zadovoljava specifikacije navedene u 
uputama i pripadajućim tehničkim prilozima Hrvatske narodne banke, koji su objavljeni na 
službenoj mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici Statistika, podrubrici Informacije 
za obveznike izvještavanja. 
 

3.b. Komentari i prijedlozi na savjetovanju s javnošću 
 
Gotovo sve kreditne institucije koje su poslale komentare na savjetovanje s javnošću smatraju da su rokovi 
u članku 7. stavku 1. za dostavu podataka prekratki za kvalitetnu pripremu izvješća s obzirom na: ostale 
aktivnosti koje izvještajne institucije provode u to vrijeme glede regulatornog izvještavanja HNB-a (redovne 
obrade i dostupnost podataka u bazama i izvještajnim sustavima), kompleksnost propisanih izvještajnih 
zahtjeva i propisane rokove dostave HNB-a prema ESB-u (30 radnih dana nakon kraja mjeseca za mjesečne 
izvještaje, odnosno 45 radnih dana nakon kraja mjeseca za tromjesečne izvještaje). 
 
Primjerice, rok od 4 radna dana u članku 7. stavku 1. točki 1. za dostavu inicijalne ACREF datoteke 
(Referentni podaci o drugoj ugovornoj strani) kreditne institucije smatraju izrazito kratkim jer za potpuni 
obuhvat predviđen ACREF datotekom svaka izvještajna banka treba definirati i cjelokupni obuhvat AC 
datoteke za ostala izvješća. Rok od 15 radnih dana za dostavu mjesečne AC datoteke (članak 7. stavak 1. 
točka 2.) također se smatra prekratkim, pogotovo ako je u međuvremenu između 4. i 10. radnog dana 
potrebno slati drugu iteraciju ACREF datoteke i eventualno ispravljati uočene pogreške u inicijalnoj ACREF 
datoteci. 
 
Stoga se predlaže produljenje rokova za 4 – 5 radnih dana po pojedinoj točki unutar članka 7. stavka 1.   
 
3.c. Očitovanje 
 
Prijedlog se prihvaća. Točke 1. do 4. u članku 7. stavku 1. izmijenit će se i glasiti:  
 

1) "inicijalno izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke u roku od 8 radnih dana, a 
potpuno izvješće u roku od 14 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. 
stavkom 1. ove Odluke 
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2) izvješća iz članka 4. stavka 1. točaka od 2. do 5. te točaka od 7. do 10. ove Odluke u roku od 
20 radnih dana od izvještajnog datuma propisanog člankom 6. stavkom 1. ove Odluke 
 

3) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 6. ove Odluke u roku od 25 radnih dana od izvještajnog 
datuma propisanog člankom 6. stavkom 2. ove Odluke te 
 

4) izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke u roku od 50 radnih dana od izvještajnog datuma 
propisanog člankom 6. stavkom 3. ove Odluke." 

 
 

4. Članak 8. 
 

4.a. Prijedlog odredbe upućen na savjetovanje s javnošću 
 

Stupanje na snagu i rokovi za dostavu prvih izvješća 
Članak 8.  

 
(1) Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim odredbe 

članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke, koja stupa na snagu 30. lipnja 2022.  
 

(2) Rokovi za dostavu prvih izvješća koja su obveznici primjene ove Odluke dužni dostaviti Hrvatskoj 
narodnoj banci na temelju ove Odluke jesu sljedeći:  
 

1) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke sastavljeno u skladu s člankom 2. stavkom 
2. Uredbe ESB/2016/13 na izvještajni datum 30. lipnja 2022., najkasnije do 31. kolovoza 
2022. Sljedeći izvještajni datum za izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke jest 31. 
siječnja 2023. s rokom dostave najkasnije do 6. veljače 2023.  
 

2) izvješća iz članka 4. stavka 1. točaka od 2. do 5. te točaka od 7. do 10. ove Odluke sastavljena 
na izvještajni datum 31. siječnja 2023., najkasnije do 21. veljače 2023. 
 

3) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 6. ove Odluke sastavljena na izvještajni datum 31. ožujka 
2023., najkasnije do 2. svibnja 2023.  
 

4) izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke sastavljena na izvještajni datum 30. lipnja 2023., 
najkasnije do 4. rujna 2023. 

 
4.b. Komentari i prijedlozi na savjetovanju s javnošću 
 
Zbog povećanog opsega redovnih mjesečnih i tromjesečnih izvještajnih zahtjeva za izvještajni datum 30. 
lipnja 2022. te povećanog opsega aktivnosti zbog angažmana na poslovima pripreme za uvođenje eura, a 
time i ograničenosti resursima, dvije kreditne institucije zatražile su pomicanje roka iz članka 8. stavka 2. 
točke 1. za prvo izvješće koji je Nacrtom odluke predviđen do 31. kolovoza 2022. Prijedlozi odgode roka 
dostave prvog izvješća jesu 30. rujna 2022. i 15. listopada 2022.  
 
Glede rokova za dostavu izvješća, većina kreditnih institucija predlaže izmjene datuma za dostavu prvih 
izvješća, i to kako slijedi:  
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• za točku 1. iz članka 8. stavka 2. za izvještajni datum 31. siječnja 2023. predlaže se rok dostave 
najkasnije do 10. veljače 2023. 

• za točku 2. iz članka 8. stavka 2. predlaže se pomicanje roka na 28. veljače 2023.  
• za točku 3. iz članka 8. stavka 2. predlaže se pomicanje roka na 9. svibnja 2023.  
• za točku 4. iz članka 8. stavka 2. predlaže se pomicanje roka na 11. rujna 2023.  

 
4.c. Očitovanje 
 
Prijedlog je djelomično prihvaćen.  
 
Prijedlog pomicanja roka s 31. kolovoza 2022. na 30. rujna 2022. odnosno 15. listopada 2022. za 
izvještaj "Referentni podaci o drugoj ugovornoj strani" odbija se jer HNB je dužan dostaviti te podatke 
ESB-u tijekom rujna 2022. radi pripreme podataka i same baze za identifikaciju drugih ugovornih strana 
šest mjeseci prije početka redovnog izvještavanja AnaCredit podataka od siječnja 2023. (članak 2. stavak 
2. Uredbe ESB/2016/13) 
Ostali su prijedlozi prihvaćeni.  
 
Članak 8. stavak 2. izmijenit će se i glasiti: 
 
(2) "Rokovi za dostavu prvih izvješća koja su obveznici primjene ove Odluke dužni dostaviti Hrvatskoj 

narodnoj banci na temelju ove Odluke jesu sljedeći:  
 
1) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke sastavljeno u skladu s člankom 2. stavkom 2. 

Uredbe ESB/2016/13 na izvještajni datum 30. lipnja 2022. najkasnije do 31. kolovoza 2022. 
Sljedeći izvještajni datum za izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 1. ove Odluke jest 31. siječnja 
2023. s rokom dostave najkasnije do 10. veljače 2023.  

 
2) izvješća iz članka 4. stavka 1. točaka od 2. do 5. te točaka od 7. do 10. ove Odluke sastavljena na 

izvještajni datum 31. siječnja 2023. najkasnije do 28. veljače 2023. 
 

3) izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 6. ove Odluke sastavljena na izvještajni datum 31. ožujka 2023. 
najkasnije do 9. svibnja 2023.  
 

4) izvješća iz članka 5. stavka 1. ove Odluke sastavljena na izvještajni datum 30. lipnja 2023. najkasnije 
do 11. rujna 2023." 

 
 

5. Ostalo 
 

5.b. Komentari i prijedlozi  
 
U Nacrtu odluke nisu navedeni rokovi za dostavu eventualnih datoteka s ispravcima/stornima, odnosno 
rokovi za dostavu novih datoteka ako postoje znatnije pogreške u prethodno dostavljenim datotekama (i 
ACREF i AC mjesečne i tromjesečne datoteke).  
 
5.c. Očitovanje 
 
Prijedlog se prihvaća. Tehnički prilozi i upute koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske 
narodne banke proširit će se s rokovima i procedurama za revizije podataka koje će se naslanjati na 
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politiku revizije ESB-a, u skladu s navedenim u Prilogu V. točki 4. Uredbe Europske središnje banke od 
18. svibnja 2016. o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku (ESB/2016/13).  
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