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Obavijest o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kamatnih stopa i 
naknada kod kreditno-depozitnih poslova u primjeni od 15.12.2020. 
 

Obavještavamo Vas da će od 15.12.2020. biti u primjeni izmijenjen i dopunjen Pravilnik o 
utvrđivanju kamatnih stopa i naknada kod kreditno-depozitnih poslova. 
 
Izmjene i dopune odnose se na sljedeće: 
2. Kamatna stopa 
Ažuriran proces objavljivanja NRS-a kojeg od svibnja 2020. izračunava i objavljuje HNB 
umjesto HUB-a (poglavlje 2.2.2. a) 
3. Razdoblja, uvjeti i postupak promjene kamatne stope te rizici promjenjivosti kamatnih 
stopa 
Na Dan redovitog usklađenja se primjenjuje kamatna stopa koju objavi HNB u svibnju i 
studenome umjesto dosadašnje objave HUB-a 20. svibnja i 20. studenog (poglavlje 3.1. 
Razdoblja, uvjeti i postupak promjene kamatne stope ad b). 
 
Naime, istekom razdoblja predviđenog u prijelaznim odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011, 
preduvjet za daljnje korištenje NRS-a od 1. siječnja 2020. jest njegovo usklađivanje s 
navedenom Uredbom. Uredbom se propisuje regulatorni okvir za izračun referentnih 
vrijednosti koje se koriste na financijskim tržištima kako bi se osigurala njihova ispravnost i 
točnost. Zbog važnosti NRS-a za domaće financijsko tržište te osiguranja kontinuiteta i 
neovisnosti njegova izračuna i objave, a u svjetlu činjenice da Hrvatska udruga banaka ne 
ispunjava kriterije kojima moraju udovoljavati administratori referentnih vrijednosti, HUB je 
objavio zadnji izračun NRS-a koji se odnosi na četvrto tromjesečje 2019., u skladu s 
kalendarom objave, u veljači 2020. godine. 
Na temelju Zakona o platnom prometu HNB je izračunao i u svibnju 2020. objavio NRS za 
prvo tromjesečje 2020. u skladu sa kalendarom objave koji je javno dostupan na internet 
stranici HNB-a www.hnb.hr., a to će činiti i nadalje te je predmetni Pravilnik usklađen sa 
navedenim regulatornim promjenama. 
 
U ostalom dijelu Pravilnik o utvrđivanju kamatnih stopa i naknada kod kreditno-depozitnih 
poslova ostaje nepromijenjen. Obavještavamo Vas kako imate pravo, ukoliko niste suglasni s 
gore navedenim izmjenama, najkasnije zaključno s 15.12.2020. otkazati Vaš Okvirni ugovor o 
platnim uslugama bez otkaznog roka i plaćanja ikakvih naknada. U suprotnom, smatra se da 
ste s izmjenama suglasni. 
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