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GUVERNER

O.br: 53-091/03-22/BV

Zagreb, 1. ožujka 2022.

Guverner Hrvatske narodne banke, na temelju članka 29. stavka 1. 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 društava u okviru jedinstvenog sanacijskog
mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/201O (SL L 225, 30. 7.
2014.), članka 49. stavka 1. i 3. te članka 59. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih
društava ("Narodne novine", br. 146/20., 21/22.) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti radi
provedbe Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora od 1. ožujka 2022. o usvajanju sanacijskog programa za
Sberbank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 9, OIB 78427478595 - SRB Decision
(SRB/EES/2022/21), donosi
ODLUKU O IMENOVANJU SANACIJSKE UPRAVE
1. Članovima sanacijske uprave Sberbank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 9, OIB 78427478595,
imenuju se:
Paško Rakić, OIB: 61349305870, u svojstvu predsjednika sanacijske uprave, ovlašten zastupati
pojedinačno i samostalno,
Boris Bekavac, OIB: 43949652590, u svojstvu člana sanacijske uprave, ovlašten zastupati zajedno s

predsjednikom sanacijske uprave.

2. Sanacijska uprava iz točke 1. izreke ove Odluke imenuje se na razdoblje od javne objave odluke o
otvaranju sanacije nad kreditnom institucijom iz točke 1. izreke ove Odluke do opoziva, a koje ne može
biti duže od 12 mjeseci.
3. Pomoćnikom sanacijske uprave iz točke 1. izreke ove Odluke imenuje se:
lvan Knežević, OIB: 14848457021.
4. Ovu Odluku Hrvatska narodna banka javno će objaviti na svojoj internetskoj stranici isti dan kada je
donesena.

Obrazloženje
Prema podjeli zadaća unutar jedinstvenog sanacijskog mehanizma uspostavljenog Uredbom (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 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., dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 806/2014), a sukladno članku 7.
stavku 2. te uredbe Jedinstveni sanacijski odbor izravno je odgovoran za donošenje svih odluka povezanih
sa sanacijom u odnosu na Sberbank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska 9, OIB 78427478595 (dalje u
tekstu: Banka).
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Jedinstveni sanacijski odbor donio je 1. ožujka 2022. Odluku o usvajanju sanacijskog programa za Banku
- SRB Decision (SRB/EES/2022/21, dalje u tekstu: Odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora) na
proširenoj Izvršnoj sjednici i dostavio ju je Hrvatskoj narodnoj banci kao nacionalnom sanacijskom tijelu s
uputom da sukladno odredbi članka 29. Uredbe (EU) br. 806/2014, koristeći se ovlastima dodijeljenim
Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 146/20., 21/22.,
dalje u tekstu: Zakon o sanaciji), tu odluku provede u Republici Hrvatskoj kao državi članici sudionici
jedinstvenog sanacijskog mehanizma.
Sukladno članku 29. Uredbe (EU) br. 806/2014 nacionalna sanacijska tijela poduzimaju potrebne mjere u
cilju provedbe odluka iz te uredbe, a posebno provedbom kontrole nad subjektima za koje je u skladu s
člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, a u tu
svrhu izvršavaju ovlasti na temelju nacionalnog zakonodavstva i u skladu s uvjetima utvrđenima nacionalnim
zakonodavstvom. Sukladno članku 49. Zakona o sanaciji, kada Jedinstveni sanacijski odbor izvršava svoje
ovlasti iz članka 18. Uredbe (EU) br. 806/2014, Hrvatska narodna banka postupa u skladu s odlukom o
sanaciji te uputama Jedinstvenog sanacijskog odbora primjenjujući sanacijske instrumente, izvršavajući
sanacijske ovlasti i primjenjujući zaštitne mjere propisane Zakonom o sanaciji.
Na temelju Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora i ovlasti dodijeljenih Zakonom o sanaciji, Hrvatska
narodna banka dužna je osigurati istodobno s donošenjem odluke o otvaranju postupka sanacije nad
Bankom imenovanje sanacijske uprave koja preuzima upravljanje nad Bankom. Slijedom navedenog,
donesena je ova Odluka.
Sukladno članku 59. stavku 2. Zakona o sanaciji sanacijska uprava mora imati najmanje dva člana, od kojih
je jedan predsjednik sanacijske uprave. Sukladno članku 60. stavku 4. Zakona o sanaciji sanacijska uprava
imenuje se na razdoblje koje ne može biti duže od 12 mjeseci. Slijedom navedenog, a vezi s člankom 60.
stavkom 1. Zakona o sanaciji koji propisuje minimalni sadržaj odluke o imenovanju sanacijske uprave,
odlučena je kao u točkama 1. i 2. ove Odluke.
Sukladno članku 60. stavku 3. Zakona o sanaciji Hrvatska narodna banka može odlukom o imenovanju
sanacijske uprave imenovati i pomoćnike sanacijske uprave, koji nisu članovi sanacijske uprave i koji nisu u
radnom odnosu s institucijom u sanaciji, a koji će obavljati pomoćne, administrativne i tehničke poslove po
nalogu sanacijske uprave. Slijedom navedenog, odlučena je kao u točki 3. ove Odluke.
Sukladno članku 60. stavku 6. Zakona o sanaciji Hrvatska narodna banka ovu odluku objavit će na svojoj
internetskoj stranici. Slijedom navedenog, odlučena je kao u točki 4. ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom upravnom
sudu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, a dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana
od dana njegove javne objave.
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Dostaviti:
1) Sberbank d.d.
2) Jedinstveni sanacijski odbor,
3) Ministarstvo financija,
4) Hrvatska agencija za osiguranje depozita,
5) Vijeće za financijsku stabilnost,
6) Europski odbor za sistemski rizik,
7) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo,
8) Europska komisija,
9) Europska središnja banka,
1O) Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala,
11) Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje,
12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
13) Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.,
14) SKDD-CCP Smart Clear d.d.,
15) Trgovački sud u Zagrebu,
16) Financijska agencija,
17) arhiva, ovdje
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