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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 
 

Predmet: Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s 
Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: 45 zastupnika u Hrvatskome 
saboru) - mišljenje Vlade 

 
Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 450-02/16-01/02, urbroja: 65-16-03, od 27. 

travnja 2016. godine 
 
 
  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 
novine, broj 81/13), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama 
Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelji: 45 
zastupnika u Hrvatskome saboru), daje sljedeće 
 
 

M I Š L J E N J E 
 

 
  Republika Hrvatska, kao zemlja članica Europske unije odnosno njezina tijela 
moraju se, u skladu s člankom 127. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
(bivši članak 105. Ugovora o osnivanju Europske zajednice) savjetovati sa Europskom 
središnjom bankom u vezi sa svakim prijedlogom propisa iz područja nadležnosti Europske 
središnje banke. Vezano uz navedeno, u članku 2. Odluke Vijeća Europske unije od 29. lipnja 
1998. o savjetovanju nacionalnih tijela s Europskom središnjom bankom u pogledu nacrta 
propisa (98/415/EZ) utvrđeno je kako se tijela država članica savjetuju s Europskom 
središnjom bankom o nacrtima svih propisa u području nadležnosti Europske središnje banke, 
a posebno u pogledu valutnih pitanja, sredstava plaćanja, nacionalnih središnjih banaka, 
prikupljanja, objedinjavanja i distribucije monetarne, financijske i bankovne statistike te 
statistike platnih sustava i platne bilance, sustava plaćanja i namire te pravila koja se 
primjenjuju na financijske institucije u mjeri u kojoj takva pravila značajno utječu na 
stabilnost financijskih institucija i tržišta. 
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  Uz navedene izvore prava Europske unije, obveza na dostavu Europskoj 
središnjoj banci prijedloga zakona i drugih propisa koji se, između ostalog, odnose na 
nacionalnu središnju banku, radi davanja njenog mišljenja na iste, utvrđena je i u članku 75. 
Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Narodne novine, br. 75/08 i 54/13). 
 
  Države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere radi osiguranja učinkovite 
provedbe navedene Odluke. U tu svrhu, svaka država osigurava da mišljenje Europske 
središnje banke bude zatraženo u odgovarajućoj fazi, što će omogućiti tijelu koje priprema 
nacrt propisa uzimanje u obzir mišljenja Europske središnje banke prije donošenja odluke o 
određenom pitanju. 
 
  U skladu s navedenim, Vlada Republike Hrvatske je, putem Ministarstva 
financija, zatražila mišljenje Europske središnje banke o predloženom Zakonu. 

 
Stoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne raspravlja 

o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim 
prijedlogom zakona sve dok se ne pribavi očitovanje Europske središnje banke. 

 
 Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. sc. Zdravka 
Marića, ministra financija, prof. dr. sc. Sašu Drezgića, zamjenika ministra financija, mr. sc. 
Ivanu Jakir-Bajo, pomoćnicu ministra financija i glavnu državnu rizničarku, te Zvonka 
Šakića, pomoćnika ministra financija. 
 
 
 
 
        ZAMJENICA 
GLAVNOG TAJNIKA        PREDSJEDNIK 
 
 
      Andreja Gabrijel        Tihomir Orešković 
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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 178. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, 
radi davanja mišljenja, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj 
narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga 
sabora dostavilo 45 zastupnika u Hrvatskom saboru, aktom od 27. travnja 2016. godine uz 
prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese 
po hitnom postupku.

PREDSJEjbNIK

■S:v.rv'a:
cakademik ^el |ko Reiner

^ r. -.1
c.
13



P.Z. br. 45 REPUBLIKA HRVATSKA
hrvatski sabor

^ A G R t 8, Trg Sv,
65

Marka 6ZASTUPNICI U HRVATSKOM SABORU
-04-

<lasifik<ic:js'<a ozn,/fka , "1 Orn i-riiMfezzklir-
nmd/b.;n, bi oj j Pr,l "FvTj

U Zagrebu, 27. travnja 2016.

L__££3_:
PREDSJEDiNiKlJ

HRVATSKOG SABORA

Predmet: Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci s 
Konačnim prijedlogom zakona

Na temelju odredbe članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10 - 
pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda republike Hrvatske) i odredbe članka 172. i 
204. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“, br. 81/13) zastupnici u Hrvatskom 
saboru podnose Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s 
Konačnim prijedlogom zakona.

Za svoje predstavnike koji će u ime predlagatelja sudjelovati u radu Hrvatskog sabora i 
njegovih radnih tijela, predlagatelji određuju zastupnike doc.dr.sc Gorana Marića i prof.dr.se 
Ivana Lovrinovića.

U ime predlagatelja

Dr.sc Ivan Kovačić

/at



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA
ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI,

S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, travanj 2016.



ZAKONA

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA
ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI S KONAČNIM PRIJEDLOGOM

us 1AVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA1.

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. Stavku 4. podstavku 
1. i članku 53. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010. i 5/2014).

OCJENA STANJAII.

Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci (Narodne novine, broj 75/2008. i br. 54/2013., 
uređuje se status, položaj, cilj, zadaci i ustroj Hrvatske narodne banke, odnos Hrvatske 
narodne banke s Republikom Hrvatskom, kreditnim institucijama, međunarodnim 
institucijama i organizacijama te tijelima i institucijama Europske unije, zadaci i nadležnosti 
Hrvatske narodne banke od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te nakon 
uvođenja eura kao službene novčane jedinice u Republici Hrvatskoj.

Posljednjih mjeseci javnu pozornost izazvala je aktualizirana rasprava o ulozi 
Državnog ureda za reviziju u revidiranju poslovanja Hrvatske narodne banke. 
Prema važećem Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci nema odredbe koja bi isključivala 
Državni ured za reviziju u obavljanju financijske revizije Hrvatske narodne banke, ali nema 
ni odredbe koja bi reviziju omogućavala. U većini zemalja članica Europske unije, zakonom o 
vrhovnim revizijskim institucijama propisano je da vrhovna revizijska institucija obavlja 
reviziju financijskih izvješća i poslovanja središnje banke ( Njemačka, Austrija, Francuska, 
Španjolska Irska, Poljska, Češka, Mađarska, Litva, Estonija...). Zbog onemogućavanja 
Državnom uredu za reviziju da revidira financijska izvješća i poslovanje Hrvatske narodne 
banke, u javnosti se stvorila visoka razina nepovjerenja u transparentnost rada i poslovanja 
Hrvatske narodne banke.

Istodobno, kada je riječ o Godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke vidljivo je 
proizvoljno i pogrešno tumačenje regulative Europske unije, te se potpuno bespotrebno 
nametnulo pitanje treba li Hrvatski sabor o njemu glasovati ili ga samo primiti na znanje. 
Zbog toga se, nakon završene rasprave na Plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, nekoliko puta 
odgađalo glasovanje o Godišnjem izvješću Hrvatske narodne banke za 2014. godinu.

Po odredbama postojećeg Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, mandat Guvernera, 
zamjenika guvernera i viceguvemera traje šest godina, s mogućnosti obnavljanja bez 
ograničenja tj. doživotnog trajanja mandata, a što je nepoznata praksa ne samo unutar zemalja 
članica EU nego i bilo gdje u svijetu (tako npr. jedan viceguvemer Hrvatske narodne banke 
obavlja tu dužnost već 25 godina, a više njih su u trećem mandatu kao viceguvemeri i članovi 
Savjeta Hrvatske narodne banke).



OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE UČINCI KOJE ĆE 
DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

III.

Ovim se zakonom jasno definira da Državni ured za reviziju jednom godišnje revidira 
financijska izvješća i ukupno poslovanje Hrvatske narodne banke, da se o godišnjim 
izvješćima Hrvatske narodne banke na Plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora raspravlja i 
glasuje te da se mandati Guvernera i viceguvemera ograničavaju na maksimalno dva. 
Ovim zakonom jasnije će se definirati nadležnosti Državnog ureda za reviziju u odnosu 
na reviziju poslovanja Hrvatske narodne banke te će nakon petnaest godina Državnom 
uredu za reviziju zakonski biti ponovo omogućena revizija Hrvatske narodne banke, a bez 
ikakva utjecaja na provođenje monetarne politike. Ovom izmjenom poslovanje Hrvatske 
narodne banke postat će transparentnije.
Ovim zakonom otklanja se nepotrebno nametnuta dvojba glasuje li se u Hrvatskom saboru 
0 Godišnjem izvješću Hrvatske narodne.

Iz pravne stečevine Europske unije te Protokola o Statutu Europskog sustava 
središnjih banaka i Europske središnje banke, te službenog Zaključka Odbora za Ustav, 
Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora od 17. ožujka 2016. godine nedvosmisleno 
proizlazi da zakonodavno tijelo koje odlučuje o interesima građana ne samo da može već i 
mora glasovati o izvješćima o radu državnih institucija koje osniva i kojima zakonima 
određuje regulatorni okvir njihova rada.

Ovim zakonom se izbor Guvernera, zamjenika guvernera i viceguvemera ograničava 
na najviše dva mandata, ali se ne mijenja rok na koji se imenuju (šest godina).
Ovaj Prijedlog zakona u cijelosti usklađen je s važećim zakonskim propisima Republike 
Hrvatske kao i sa Protokolom o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske 
središnje banke. Međutim, nužno je izmijeniti i Zakon o Državnom uredu za reviziju na način 
da se u članku 6. Zakona o Državnom uredu za reviziju uvede odredba da su subjekti revizije i 
pravne osobe u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske.

IV. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu
Republike Hrvatske

OBRAZLOŽENJE ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKUV.

U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovoga Zakona 
po hitnom postupku jer se ovaj Zakon donosi zbog osobito opravdanih razloga, hitnosti 
revidiranja financijskih izvješća i poslovanja Hrvatske narodne banke.

VI. ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MJENJAJU

Tekst odredba Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci koje se mijenjaju danje u prilogu ovoga 
Zakona



Članak 1.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA
ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

U Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci („Narodne novine“ br. 75/08 i 54/13.) u članku 61. 
stavku 1. iza riječi: „neovisni vanjski revizori“ dodaju se riječi: „ i Državni ured za reviziju,

redovito svake godine“

Članak 2.

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1.) Hrvatska narodna banka svake godine podnosi Hrvatskom saboru Polugodišnju 
informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne 
politike te Godišnje izvješće o svom radu i poslovanju“.

Članak 3.

U članku 80. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„(5.) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke mogu biti imenovani najviše u dva mandata.^.

Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.



OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH ODREDABA

Članak 1.
Ovim člankom dopunjuje se članak 61. Zakona na način se Državnom uredu za reviziju 
omogućuje revizija financijskih izvješća i poslovanja Hrvatske narodne banke.

Članak 2.
Ovim člankom se utvrđuje daje Hrvatska narodna banka obvezna jednom godišnje podnositi 
Hrvatskom saboru Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja 
stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike kao i Godišnje izvješće o svom radu i 
poslovanju.

Članak 3.
Ovim člankom se utvrđuje da se članovi Savjeta Hrvatske narodne banke, koji se imenuju na 
šest godina, mogu imenovati najviše u dva mandata.



ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

Članak 61.
(1) Reviziju sastavljenih fmaneijskih izvješća i cjelokupnog poslovanja Hrvatske narodne 

banke obavljaju neovisni vanjski revizori, prema propisima o reviziji i Međunarodnim 
revizorskim standardima.

(2) Odluku o izboru revizora koji će obaviti reviziju financijskih izvješća Hrvatske 
narodne banke donosi Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora na 
prijedlog Savjeta Hrvatske narodne banke

Članak 62.
(1) Hrvatska narodna banka dva puta godišnje obavještava Hrvatski sabor o financijskom 

stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike
(2) Hrvatska narodna banka mjesečno, a najkasnije u roku od deset radnih dana od isteka 

prethodnog mjeseca, priprema, izrađuje, i dostavlja Ministarstvu financija svoju 
skraćenu bilancu stanja koja se odnosi na posljednji dan toga mjeseca

(3) Hrvatska narodna banka može objaviti navedena financijska i druga izvješća, a po 
potrebi može objaviti i druga izvješća i analize vezane uz financijska i gospodarska 
pitanja.

Članak 80.
(1) Guvernera Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za 

izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni 
proračun

(2) Zamjenika guvernera i viceguvernere Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor 
na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za 
financije i državni proračun.

(3) Članovi savjeta Hrvatske narodne banke moraju biti državljani Republike Hrvatske s 
priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, 
financijskom, bankarskom i pravnom području.

(4) Članovi savjeta Hrvatske narodne banke imenuju se na šest godina.



ZASTUPNICI KOJI NA TEMELJU ODREDBI ČLANKA 172. I 204. PODNOSE 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ 
NARODNOJ BANCI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

IME I PREZIME ZASTUPNIKA POTPISRedni
broj
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