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Predmet:   Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju za 

obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci (predlagatelj: Klub zastupnika 

Živog zida i SNAGA-e) – mišljenje Vlade 

 

Veza:  Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 470-03/18-01/01, urbroja: 65-18-03, od 10. 

srpnja 2018. godine 

 

 

 Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 

novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zaključka o 

upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj 

banci (predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e), daje sljedeće 

 

 

M I Š L J E N J E 

 

 

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog 

zaključka o upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u 

Hrvatskoj narodnoj banci (u daljnjem tekstu: Prijedlog zaključka) koji je predsjedniku 

Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru 

aktom, od 10. srpnja 2018. godine, iz sljedećih razloga: 

 

Prijedlogom zaključka predlaže se da Hrvatski sabor uputi zahtjev Državnom 

uredu za reviziju za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci, sukladno članku 12. 

stavku 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju. 

 

Radi provedbe mjere Osiguranje strože provedbe preporuka državne revizije, u 

okviru Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2021., predviđena je 

prilagodba zakonodavnog okvira, odnosno donošenje novog Zakona o Državnom uredu za 

reviziju. U tijeku je savjetovanje s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Prijedlog 

zakona o Državnom uredu za reviziju.  
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Prema Prijedlogu zakona o Državnom uredu za reviziju, kao subjekt revizije 

navodi se, između ostalih, Hrvatska narodna banka. Navedenim Prijedlogom zakona 

namjerava se urediti okvir provedbe revizije Hrvatske narodne banke od strane Državnog 

ureda za reviziju na način i u opsegu koji će biti usklađen s mišljenjima Europske središnje 

banke o načinu obavljanja revizije središnjih banaka, uključujući mišljenje Europske središnje 

banke od 6. travnja 2018. godine o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj 

banci i dopuni Zakona o državnom uredu za reviziju (CON/2018/17). 

 

Ujedno, u vezi s tvrdnjom navedenom u Prijedlogu zaključka, prema kojoj 

revizorsko izvješće revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. od 15. ožujka 2018. godine o 

financijskom poslovanju Hrvatske narodne banke za 2017. godinu još uvijek nije dostupno 

javnosti, Vlada Republike Hrvatske napminje kako je Izvješće neovisnog revizora Deloitte 

d.o.o. od 15. ožujka 2018. godine objavljeno unutar Godišnjeg izvješća Hrvatske narodne 

banke za 2017. godinu (str. 123.). 

 

Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da 

ne prihvati Prijedlog zaključka. 

 

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, Zdravka Zrinušića, državnog tajnika u Ministarstvu financija, te 

Antu Matijevića, pomoćnika ministra financija. 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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Na temelju članka 214. stavka 4. Poslo\nika llr\atskoga sabora u prilogu 
upućujem, radi davanja mišljenja. Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva 
Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci, koji 
je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, aktom od 
10. srpnja 2018. godine.
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Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju 
za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci

Predmet:

Na temelju članka 33., i članka 165. Poslovnika Hrvatskog sabora (,,Narodne novine“ br. 
81/13, 81/13, 113/16, 69/17, 29/18.), a u vezi s člankom 12. Zakona o Državnom uredu za 
reviziju („Narodne novine“ br. 80/2011), Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, podnosi
Prijedlog Zaključka o upućivanju Zahtjeva Državnom uredu za reviziju za obavljane 
revizije u Hrvatskoj narodnoj banci.

Za svoje predstavnike koji će na sjednici Hrvatskog Sabora i njegovih radnih tijela dati sva 
potrebna obrazloženja u ime predlagatelja određuju se Ivan Vilibor Sinčić i dr. sc. Branimir 
Bunjac.

U IME KLUBA ZASTUPNIKA

Ivan Vilibor Sinčić



Na temelju članka 33. i članka 165. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ 81/13, 
81/13, 113/16, 69!\1, 29/18), a u vezi s člankom 12. Zakona o Državnom uredu za reviziju,. 
Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, predlaže Hrvatskom saboru da donese sljedeći 
Zaključak:

1. Hrvatski sabor sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o Državnom uredu 
za reviziju upućuje Zahtjev Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u 
Hrvatskoj narodnoj banci.

Obrazloženje:

Hrvatska narodna banka je u 2017. godini ostvarila najveći gubitak u poslovanju od uspostave 
Republike Hrvatske, koji iznosi 2.554 milijuna kuna.
Osim toga, postigla je još jedan rekord, a taj je da je u proteklih šest godina najbrže 
zaduživala Hrvatsku u inozemstvu. Dug prema inozemnim financijskim institucijama je 2 
milijarde eura.
Hrvatska naroda banka dužna je javnosti objasniti razloge ovako snažnog porasta zaduženosti 
prema inozemstvu.

Vanjski dug po sektorima 11/20182012. promjena u %
Država 12,3 mlrd. eura 14,0 mlrd. eura 14%
Hrvatska narodna banka 351 milijun eura 2,0 mlrd. eura 570%
Poslovne banke 9,9 mlrd. eura 3,9 mlrd. eura - 61%
Poduzeća 13,3 mlrd. eura17,3 mlrd. eura - 24%
Strane investicije 6,6 mlrd. eura5,4 mlrd. eura 22%
Izvor: Bilten Hrvatske narodne banke

Prije 2012. godine Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u stvaranju vanjskog duga, a od 
2012. g. kada je dugovala 351 milijardu eura do veljače 2018. g. udjel je povećan za 570%. 
Time je Hrvatska narodna banka postala institucija koja ima apsolutno najbrži ritam 
zaduživanja u inozemstvu.

Ukupni vanjski dug Republike Hrvatske u veljači 2018. g iznosio je 40 milijardi eura, od čega 
na Hrvatsku narodnu baku otpada 2,0 milijardi.
To je zasigurno utjecalo na zadržavanje lošijeg kreditnog rejtinga Hrvatske u inozemstvu jer 
pogoršava odnos vanjskog duga u odnosu na naš BDP. Time se povećava rizičnost zemlje što 
nadalje povisuje kamate na inozemno zaduživanje ili ih zadržava na postojećoj visokoj razini. 
Tražimo od Hrvatske narodne banke da objasni razloge svoga ubrzanog zaduživanja u 
inozemstvu. Ako se zaduživala u inozemstvu s namjerom da transakcijama ostvari zaradu, 
onda je ta zarada trebala biti značajna. Umjesto toga Hrvatska narodna banka je u 2017. 
godini zabilježila najveći gubitak u poslovanju deviznim rezervama od svog osnutka.
To je jasna potvrda da se deviznim rezervama loše upravlja loše upravlja i mora se snositi 
odgovornost.

Revizorska kuća Deloitte je još 15. ožujka napravila Izvještaj o financijskom poslovanju 
HNB-a za 2017. godinu, koji još uvijek nije javno objavljen (ni nakon proteka 100 dana).



Budući da su guverner i rukovodstvo Hrvatske narodne banke odgovorni Saboru i hrvatskoj 
javnosti objaviti Izvještaj, od osobite je važnosti da Hrvatski sabor uputi Zahtjev za 
obavljanjem revizije.

Krajnje je vrijeme da Državna revizija uđe u Hrvatsku narodnu banku, jer je sasvim jasno da 
stvari ne funkcioniraju kako bi trebale i da se ugrožava čitav sustav.
Hrvatska narodna banka nije i ne smije biti izvan zakona.
Nadalje, revizija je i ključna za odlučivanje o tome tko će dobiti novi mandat za upravljanje 
Hrvatskom narodnom bankom.

Slijedom navedenog molimo Vas da prihvatite naš prijedlog i donesete navedeni Zaključak.

U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Ivan Vilibor Sinčić


