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Članak 1. 
Stavak 1. 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Predmet i primjena Zakona 

Članak 1. 
(1) Ovim Zakonom uređuje se 
konačnost namire u sustavima za 
namiru naloga za prijenos i 
posljedice postupaka zbog 
insolventnosti nad sudionikom u 
sustavu na prava i obveze koje 
proizlaze iz sudjelovanja ili su u vezi 
sa sudjelovanjem sudionika u 
sustavu, te prava primatelja 
instrumenta osiguranja u slučaju 
postupka zbog insolventnosti nad 
davateljem instrumenta osiguranja. 

 Članak 1. 
Točke a., b., c. 

DIO I. 
PODRUČJE PRIMJENE I 

DEFINICIJE 
Članak 1. 

Odredbe ove Direktive će se 
primjenjivati na: 
(a) svaki sustav definiran člankom 2a., 
koji je utvrđen zakonom države članice i 
koji posluje sa svim valutama, 
europskom novčanom jedinicom ili 
drugim valutama koje se u sustavu 
preračunavaju jedna u drugu;  
(b) svakog sudionika u takvom sustavu; 
(c) založno jamstvo pribavljeno u vezi 
sa: 
- sudjelovanjem u sustavu , ili 
- poslovanjem središnjih banaka država 
članica u njihovoj funkciji središnjih 
banaka. 

Potpuno  
usklađeno 

 

Članak 1. 
Stavak 2. 
 

Predmet i primjena Zakona 
Članak 1. 

(2) Ovaj Zakon primjenjuje se 
na sve sustave koji udovoljavaju 
uvjetima utvrđenima člankom 2. 
ovog zakona, na sve sudionike u tim 
sustavima i na sve instrumente 

 Članak 1. 
Točke a., b., c. 

DIO I. 
PODRUČJE PRIMJENE I 

DEFINICIJE 
Članak 1. 

Odredbe ove Direktive će se 
primjenjivati na: 
(a) svaki sustav definiran člankom 2a., 

Potpuno 
usklađeno 
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osiguranja pribavljene u vezi sa 
sudjelovanjem u tim sustavima ili u 
vezi s djelovanjem Hrvatske narodne 
banke u funkciji središnje banke. 

koji je utvrđen zakonom države članice i 
koji posluje sa svim valutama, 
europskom novčanom jedinicom ili 
drugim valutama koje se u sustavu 
preračunavaju jedna u drugu;  
(b) svakog sudionika u takvom sustavu; 
(c) založno jamstvo pribavljeno u vezi 
sa: 
- sudjelovanjem u sustavu , ili 
- poslovanjem središnjih banaka država 
članica u njihovoj funkciji središnjih 
banaka. 

Članak 1. 
Stavak 3. 
 

Predmet i primjena Zakona 
Članak 1. 

3)  Ovaj zakon primjenjuje se i 
na sve instrumente osiguranja 
pribavljene u vezi s djelovanjem 
Europske središnje banke ili 
središnjih banaka država članica u 
funkciji središnjih banaka. 
 

 Članak 1. 
Točka c. 

Članak 1. 
Odredbe ove Direktive će se 
primjenjivati na: 
(c) založno jamstvo pribavljeno u vezi 
sa: 
- sudjelovanjem u sustavu , ili 
- poslovanjem središnjih banaka država 
članica u njihovoj funkciji središnjih 
banaka. 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 1. 
Stavak 4. 
 

Predmet i primjena Zakona 
Članak 1. 

 (4) Državama članicama, u 
smislu ovog zakona, smatraju se 
države članice Europske unije i 
države potpisnice Ugovora o 
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Europskome gospodarskom prostoru. 
 

       
Članak 2. 
Stavak 1. 

Sustavi i nadležnost 
Članak 2. 

(1) Sustav, u smislu ovog zakona, 
jest sustav koji udovoljava sljedećim 
uvjetima: 

1. ima najmanje tri 
sudionika, ne uključujući 
agenta za namiru, središnju 
protustranku, klirinšku 
organizaciju ili posrednog 
sudionika 
2. ima zajednička pravila 
i standardizirane postupke 
za izvršavanje naloga za 
prijenos  
3. pravilima rada sustava 
utvrđeni su trenutak prihvata 
i trenutak neopozivosti 
naloga za prijenos  
4.     osnovan je zakonom ili 
propisom donesenim na 
temelju zakona ili posluje na 
temelju odobrenja za rad 
koje je izdalo nadležno tijelo 

 Članak 2. 
Točka a. 
Rečenica 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(a) "sustav" znači formalni sporazum: 
- između tri ili više sudionika, ne 
računajući mogućeg posrednika za 
obračun, mogućeg središnjeg partnera, 
moguću obračunsku ustanovu ili 
mogućeg neizravnog sudionika, sa 
zajedničkim pravilima i 
standardiziranim sporazumima o 
izvršavanju naloga za prijenos između 
sudionika, 
- određen zakonom države članice 
kojega su odabrali sudionici; sudionici, 
međutim, mogu odabrati samo zakon 
države članice u kojoj najmanje jedan 
od njih ima svoje glavno sjedište, i 
- koji je odabran, bez utjecaja na druge 
strože uvjete općeg zahtjeva koje 
propisuje nacionalni zakon, kao sustav 
koji država članica, čiji se zakon 
primjenjuje, nakon što se uvjeri u 
svrhovitost pravila sustava prijavljuje 

Potpuno 
usklađeno 
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prema posebnom zakonu, a 
na osnovi pismenog 
sporazuma sudionika od 
kojih barem jedan sudionik 
ima sjedište u Republici 
Hrvatskoj.  

 

 
 
Članak 3. 
Stavak 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Članak 5. 

Komisiji. 

Članak 3. 
3. Trenutak ulaza naloga za prijenos u 
sustav definirat će se pravilima tog 
sustava. Ukoliko su u nacionalnom 
zakonu koji regulira sustav navedeni 
uvjeti koji se odnose na  trenutak ulaza, 
pravila sustava moraju biti u skladu s 
tim uvjetima. 

 
Članak 5. 

Nalog za prijenos ne mogu opozvati niti 
sudionik u sustavu niti treća strana od 
trenutka koji je definiran pravilima tog 
sustava. 

Članak 2. 
Stavak 2. 

Sustavi i nadležnost 
Članak 2. 

 (2) U sustavu iz prethodnog 
stavka posluje se s financijskim 
instrumentima odnosno u kunama ili, 
ako posebnim zakonom nije 
drugačije propisano, u eurima ili 
drugoj valuti ili u više valuta koje se 
u sustavu preračunavaju jedna u 
drugu. 

 Članak 1. 
Točka a. 

Članak 1. 
Odredbe ove Direktive će se 
primjenjivati na: 
(a) svaki sustav definiran člankom 2a., 
koji je utvrđen zakonom države članice i 
koji posluje sa svim valutama, 
europskom novčanom jedinicom ili 
drugim valutama koje se u sustavu 
preračunavaju jedna u drugu; 

Potpuno 
usklađeno 
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Članak 2. 
Stavak 3. 

Sustavi i nadležnost 
Članak 2. 

(3) Ako se radi o sustavu iz 
članka 4. stavka 2. ovog zakona, za 
donošenje odluke o tome udovoljava 
li taj sustav uvjetima iz stavka 1. 
ovog članka nadležna je Hrvatska 
narodna banka, koja odluku donosi 
po službenoj dužnosti te je objavljuje 
u Narodnim novinama. 
 

 Članak 2. 
Točka a. 
Rečenica 1. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(a)"sustav" znači formalni sporazum: 
- koji je odabran, bez utjecaja na druge 
strože uvjete općeg zahtjeva koje 
propisuje nacionalni zakon, kao sustav 
koji država članica, čiji se zakon 
primjenjuje, nakon što se uvjeri u 
svrhovitost pravila sustava prijavljuje 
Komisiji. 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 2. 
Stavak 4. 
 

Sustavi i nadležnost 
Članak 2. 

(4) Ako se radi o sustavu iz 
članka 4. stavka 3. ovog zakona, za 
donošenje odluke o tome udovoljava 
li taj sustav uvjetima iz stavka 1. 
ovog članka nadležna je Hrvatska 
agencija za nadzor financijskih 
usluga, koja odluku donosi u skladu 
sa zakonom koji uređuje tržište 
kapitala te je objavljuje u Narodnim 
novinama. 
 

 Članak 2. 
Točka a. 
Rečenica 1. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(a)"sustav" znači formalni sporazum: 
- koji je odabran, bez utjecaja na druge 
strože uvjete općeg zahtjeva koje 
propisuje nacionalni zakon, kao sustav 
koji država članica, čiji se zakon 
primjenjuje, nakon što se uvjeri u 
svrhovitost pravila sustava prijavljuje 
Komisiji. 

Potpuno 
usklađeno 

HANFA donosi 
odluku u skladu sa 
člankom 524., 
stavak (2) Zakona o 
tržištu kapitala. U 
skladu s tim 
člankom, odobrenje 
za rad će biti izdano 
sustavu koji 
zadovoljava uvjete 
postavljene u 
članku 501. Zakona 
o tržištu kapitala. U 
skladu s člankom 
501., stavak (2) 
toga zakona, sustav 
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poravnanja i namire 
treba imati 
elemente koji su u 
skladu s posebnim 
zakonom koji 
uređuje konačnost 
namire u platnim 
sustavima i 
sustavima za 
namiru financijskih 
instrumenata. 

Članak 2. 
Stavak 5. 

Sustavi i nadležnost 
Članak 2. 

(5) Upravitelj sustava dužan je 
bez odgađanja izvijestiti nadležno 
tijelo iz stavka 3. odnosno stavka 4. 
ovog članka o svakoj promjeni 
sudionika i mogućega posrednog 
sudionika u sustavu. 

 Članak 10. 
Stavak 2.  

Članak 10. 
Sustav će državi članici čiji se zakon 
primjenjuje naznačiti sudionike u 
sustavu uključujući i sve moguće 
neizravne sudionike kao i bilo koju 
promjenu među njima. 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 2. 
Stavak 6. 
 

Sustavi i nadležnost 
Članak 2. 

(6) Posredni sudionici su 
institucije iz članka 3. stavka 2. 
točaka 1., 2. i 8. ovog zakona koje su 
u ugovornom odnosu s institucijom 
iz članka 3. stavka 2. ovog zakona 
koja sudjeluje u sustavu iz članka 4. 

 Članak 2. 
Točka g. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(g) "neizravni sudionik" znači kreditnu 
ustanovu, definiranu u prvoj alineji 
točke (b), u ugovornom odnosu s 
ustanovom koja sudjeluje u sustavu 
izvršavajući naloge za prijenos 
definirane u prvoj alineji točke (i) čime 

Potpuno 
usklađeno 

 



USPOREDNI PRIKAZ PODUDARANJA ODREDBI PROPISA 
 
PRIJEDLOG NACRTA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U 
PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU 
FINANCIJSKIH INSTRUMENATA (u daljnjem tekstu: Zakon) 
 
 

 
Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnom obračunu u sustavima za 
obračunavanje plaćanja i vrijednosnica  

1 2 3 4 5 6 7 
Članak  Tekst Prijedloga nacrta Zakona  Reference 

 
Članak  Tekst  Usklađenost Primjedbe 

 

 

 7 

stavka 2. ovog zakona, a koja 
omogućava posrednom sudioniku 
provođenje naloga za prijenos preko 
sustava. 

se omogućava gore navedenoj kreditnoj 
ustanovi da provodi naloge za prijenos 
preko sustava; 

Članak 3. 
Stavak 1. 

Sudionici u sustavu 
Članak 3. 

(1) U smislu ovog zakona 
sudionici u sustavu jesu institucije, 
agenti za namiru, središnje 
protustranke i klirinške organizacije. 
Jedan sudionik može u sustavu 
djelovati u svojstvu središnje 
protustranke, agenta za namiru ili 
klirinške organizacije ili može 
obavljati neke ili sve te funkcije. 

 Članak 2. 
Točka f. 
Rečenice 1., 2. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(f) "sudionik" označava ustanovu, 
središnjeg partnera, posrednika za 
obračun ili obračunsku ustanovu. 
 
Prema pravilima sustava, isti sudionik 
može djelovati kao središnji partner, 
posrednik za obračun ili obračunska 
ustanova te obavljati samo dio ili sve 
ove poslove. 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 3. 
Stavak 2. 
 

Sudionici u sustavu 
Članak 3. 

(2) Institucije jesu slijedeći 
subjekti koji sudjeluju u 
sustavu I koji su odgovorni 
za ispunjenje financijskih 
obveza koje proizlaze iz 
naloga za prijenos u tom 
sustavu:  
1. kreditne institucije sa 
sjedištem u Republici 

 Članak 2. 
Točka b. 
Rečenica1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(b) "ustanova" znači: 
- kreditnu ustanovu koja je definirana u 
prvoj alineji članka 1. Direktive 
77/780/EEZ uključujući ustanove 
navedene u popisu u članku 2. stavku 2. 
iste, ili 
- investicijsku tvrtku koja je definirana u 
točki 2. članka 1. Direktive 93/22/EEZ 
isključujući ustanove navedene u popisu 

Potpuno 
usklađeno 

U točki 8. članka 3. 
st. 2. navedene su 
institucije iz članka 
2. Direktive 
2006/48/EZ  
(kojom je 
zamijenjena 
Direktiva 
77/780/EEZ), na 
koje se ista ne 
primjenjuje. 
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Hrvatskoj u smislu zakona 
koji uređuje kreditne 
institucije  
2. kreditne institucije iz 
države članice ili iz treće 
države u smislu zakona koji 
uređuje kreditne institucije 
3. podružnice stranih 
kreditnih institucija sa 
sjedištem u Republici 
Hrvatskoj 

 4. investicijska društva sa 
sjedištem u Republici 
Hrvatskoj u smislu zakona 
koji uređuje tržište kapitala 

 5. investicijska društva sa 
sjedištem izvan Republike 
Hrvatske u smislu zakona 
koji uređuje tržište kapitala 
6. tijela javne vlasti 
Republike Hrvatske i pravne 
osobe za čije obveze po 
zakonu jamči Republika 
Hrvatska; pod tijelima javne 
vlasti u smislu ovog zakona 
podrazumijevaju se državna 
tijela, tijela jedinica lokalne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

članka 2. stavka 2. točaka (a) do (k) iste, 
ili 
- javne državne organe i poduzeća s 
javnim jamstvom, ili 
- svako poduzeće čije je glavno sjedište 
izvan Zajednice a čije funkcije 
odgovaraju funkcijama kreditnih 
ustanova ili investicijskih tvrtki u 
Zajednici koje su definirane u prvoj i 
drugoj alineji, 
 
koja sudjeluje u sustavu i koja je 
odgovorna za podmirenje financijskih 
obveza koje proizlaze iz naloga za 
prijenos unutar tog sustava. 
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i područne (regionalne) 
samouprave, pravne osobe s 
javnim ovlastima i druge 
osobe na koje su prenesene 
javne ovlasti  
7. tijela javne vlasti 
države članice i subjekti za 
čije obveze jamči država 
članica  

8.    institucije iz članka 2. Direktive 
2006/48/EZ Europskog parlamenta I 
Vijeća od 14. lipnja 2006. koja se 
odnosi na osnivanje I poslovanje 
kreditnih institucija. 

 
 
 
Članak 2. 
Točka b. 
Rečenica 1. 
 

 
 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(b) "ustanova" znači: 
- kreditnu ustanovu koja je definirana u 
prvoj alineji članka 1. Direktive 
77/780/EEZ uključujući ustanove 
navedene u popisu u članku 2. stavku 2. 
iste,  
koja sudjeluje u sustavu i koja je 
odgovorna za podmirenje financijskih 
obveza koje proizlaze iz naloga za 
prijenos unutar tog sustava. 
 

Članak 3. 
Stavak 3. 

Sudionici u sustavu 
Članak 3. 

(3) Investicijskim društvima u smislu 
stavka 2. točaka 4. i 5. ovog članka 
smatraju se samo ona društva na koja 
se primjenjuje zakon koji uređuje 
tržište kapitala. 

 Članak2. 
Točka b. 
Rečenica 1. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(b)"ustanova" znači: 
- investicijsku tvrtku koja je definirana u 
točki 2. članka 1. Direktive 93/22/EEZ 
isključujući ustanove navedene u popisu 
članka 2. stavka 2. točaka (a) do (k) iste, 
 
koja sudjeluje u sustavu i koja je 
odgovorna za podmirenje financijskih 
obveza koje proizlaze iz naloga za 
prijenos unutar tog sustava. 

Potpuno  
usklađeno 
 

Investicijska 
društva koja mogu 
pružati investicijske 
usluge i obavljati 
investicijske 
aktivnosti u 
Republici 
Hrvatskoj  
određena su 
člankom 6., stavak 
(1), Zakona o 
tržištu kapitala. 
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Članak 9. Zakona o 
tržištu kapitala 
određuje iznimke 
na koje se taj zakon 
ne primjenjuje, 
kako je navedeno u 
članku 2., stavak 
(1) Direktive 
2004/39/EZ (kojom 
je zamijenjena 
Direktiva 
93/22/EEZ). 

Članak 3. 
Stavak 4. 

Sudionici u sustavu 
Članak 3. 

(4)       Središnje protustranke jesu 
subjekti koji posreduju između 
institucija u sustavu i koji djeluju u 
svojstvu jedine ugovorne strane u 
odnosu na te institucije vezano uz 
njihove naloge za prijenos. 

 Članak 2. 
Točka c. 
 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(c) "središnji partner" označava subjekt 
koji posreduje između ustanova u 
sustavu i koji djeluje kao isključivi 
partner tih ustanova vezano za njihove 
naloge za prijenos; 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 3. 
Stavak 5. 

Sudionici u sustavu 
Članak 3. 

(5) Agenti za namiru jesu 
subjekti koji institucijama i/ili 
središnjim protustrankama koje 
sudjeluju u sustavu, otvaraju račune 

 Članak 2. 
Točka d. 
 
 
 
 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(d) "posrednik za obračun" označava 
subjekt koji otvara ustanovama i/ili 
središnjem partneru koji sudjeluju u 
sustavima, obračunske račune preko 

Potpuno 
usklađeno 
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za namiru preko kojih se izvršavaju 
nalozi za prijenos unutar sustava i, 
ovisno o slučaju, odobravaju kredit 
tim sudionicima u svrhu namire. 
Račun za namiru označava račun kod 
središnje banke, agenta za namiru ili 
središnje protustranke, koji se koristi 
za evidenciju novčanih sredstava i 
financijskih instrumenata te za 
namiru transakcija između sudionika 
u sustavu. 
 

 
 
 
 
 
 
Članak 2. 
Točka l. 
 
 

kojih se obračunavaju  nalozi za 
prijenos unutar sustava i, ovisno o 
slučaju, proširuje kredit tim ustanovama 
i/ili središnjim partnerima u svrhu 
obračuna; 
 
(l) "obračunski račun" označava račun 
kod središnje banke, posrednika za 
obračun ili središnjeg partnera koji se 
koristi za držanje sredstava i 
vrijednosnica i za obračun transakcija 
između sudionika u sustavu; 

Članak 3. 
Stavak 6. 

 Sudionici u sustavu 
Članak 3. 

(6) Klirinške organizacije jesu 
subjekti odgovorni za izračunavanje 
neto pozicija institucija te središnje 
protustranke i agenta za namiru ako 
sudjeluju u sustavu. 

 Članak 2. 
Točka e. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(e) "obračunska ustanova" označava 
subjekt koji je odgovoran za 
izračunavanje neto stanja ustanova, 
mogućeg središnjeg partnera i/ili 
mogućeg posrednika za obračun; 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 3. 
Stavak 7. 

Sudionici u sustavu 
Članak 3. 

(7)  Svatko s pravnim interesom 
može zatražiti od institucije 
informaciju o sustavima u kojima 
sudjeluje, kao i informaciju o 
osnovnim pravilima rada koja 

 Članak 10. 
Stavak 4. 

Članak 10. 
Svatko s legitimnim interesom može 
zatražiti od ustanove informaciju o 
sustavima u kojima sudjeluje kao i 
informaciju o glavnim pravilima koja 
reguliraju rad tih sustava. 

Potpuno 
usklađeno 
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uređuju poslovanje tih sustava. 
Članak 4. 
Stavak 1. 

Nalog za prijenos 
Članak 4. 

(1)   U smislu ovog zakona nalog za 
prijenos jest:  

1. svaki nalog sudionika da se 
primatelju stavi na 
raspolaganje određeni iznos 
novčanih sredstava 
evidentiranjem na računima 
kreditne institucije, središnje 
banke ili agenta za namiru, ili 
svaki nalog koji dovodi do 
preuzimanja ili podmirenja 
obveze plaćanja u skladu s 
utvrđenim pravilima rada 
sustava  
 
2. svaki nalog sudionika da se 
prenese financijski instrument 
ili pravo na financijski 
instrument upisom na račun u 
registru, ili na drugi 
odgovarajući način. 

 Članak 2. 
Točka i. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(i) "nalog za prijenos" znači: 
- svaki nalog sudionika da stavi na 
raspolaganje primatelju iznos novca 
knjiženjem na račune kreditne ustanove, 
središnje banke ili posrednika za 
obračun, ili svaki nalog koji dovodi do 
preuzimanja ili podmirenja obveze 
plaćanja prema pravilima sustava, ili 
 
- nalog sudionika za prijenos vlasništva 
na vrijednosnice ili zahtjeva za 
prenošenje vrijednosnica putem 
knjiženja ili na neki drugi način; 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 4. 
Stavak 2. 

Nalog za prijenos 
Članak 4. 

(2) Sustavi preko kojih se izvršavaju 

 Članak 2. 
Točka a. 
Rečenica 1. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(a) "sustav" znači formalni sporazum: 
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nalozi za prijenos iz stavka 1. točke 
1. ovog članka jesu platni sustavi. 

- između tri ili više sudionika, ne 
računajući mogućeg posrednika za 
obračun, mogućeg središnjeg partnera, 
moguću obračunsku ustanovu ili 
mogućeg neizravnog sudionika, sa 
zajedničkim pravilima i 
standardiziranim sporazumima o 
izvršavanju naloga za prijenos između 
sudionika 

Članak 4. 
Stavak 3. 

Nalog za prijenos 
Članak 4. 

(3) Sustavi preko kojih se 
izvršavaju nalozi za prijenos iz 
stavka 1. točke 2. ovog članka jesu 
sustavi za namiru financijskih 
instrumenata. Preko sustava za 
namiru financijskih instrumenata 
mogu se izvršavati i nalozi za 
prijenos iz stavka 1. točke 1. ovog 
članka. 

 Članak 2. 
Točka a. 
Rečenica 1. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(a) "sustav" znači formalni sporazum: 
- između tri ili više sudionika, ne 
računajući mogućeg posrednika za 
obračun, mogućeg središnjeg partnera, 
moguću obračunsku ustanovu ili 
mogućeg neizravnog sudionika, sa 
zajedničkim pravilima i 
standardiziranim sporazumima o 
izvršavanju naloga za prijenos između 
sudionika 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 4. 
Stavak 4. 

 Nalog za prijenos 
Članak 4. 

(4)          Financijskim 
instrumentima, u smislu ovog 
zakona, smatraju se financijski 
instrumenti utvrđeni zakonom koji 

 Članak 2. 
Točka h. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(h) "vrijednosnice" znače sve 
instrumente o kojima je riječ u odjeljku 
B Dodatka  Direktive 93/22/EEZ 

Potpuno 
usklađeno 

Financijski 
instrumenti 
definirani su 
člankom 3., stavak 
(1), točka 2. 
Zakona o tržištu 
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uređuje tržište kapitala.  
 

kapitala, kao u 
Direktivi 
2004/39/EZ, 
Dodatak I, pod C, 
(kojom je 
zamijenjena 
Direktiva 
93/22/EEZ). 

Članak 5. 
Stavak 1. 

Prihvat i neopozivost naloga za 
prijenos 
Članak 5. 

(1)    Pravilima rada svakog sustava 
uređuje se trenutak u kojem se nalog 
za prijenos, bilo da ga je zadao 
sudionik sustava bilo da je zadan 
preko treće strane, smatra 
prihvaćenim od strane sustava. 
 

 Članak 3. 
Stavak 3. 

Članak 3. 
3. Trenutak ulaza naloga za prijenos u 
sustav definirat će se pravilima tog 
sustava. Ukoliko su u nacionalnom 
zakonu koji regulira sustav navedeni 
uvjeti koji se odnose na trenutak ulaza, 
pravila sustava moraju biti u skladu s 
tim uvjetima. 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 5. 
Stavak 2. 

Prihvat i neopozivost naloga za 
prijenos 
Članak 5. 

(2)      Trenutak neopozivosti naloga 
za prijenos označava trenutak, 
propisan pravilima rada sustava, od 
kojega ni sudionik u sustavu ni treća 
strana ne mogu opozvati nalog za 
prijenos. 

 Članak 5. Članak 5. 
Nalog za prijenos ne mogu opozvati niti 
sudionik u sustavu niti treća strana od 
trenutka koji je definiran pravilima tog 
sustava. 

Potpuno 
usklađeno 
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Članak 6. 
Stavak 1. 
 

II. POSLJEDICE OTVARANJA 
POSTUPKA ZBOG 
INSOLVENTNOSTI NAD 
SUDIONIKOM NA PRAVA I 
OBVEZE U VEZI SA 
SUDJELOVANJEM U SUSTAVU  

Postupak zbog insolventnosti i 
trenutak otvaranja postupka zbog 

insolventnosti 
Članak 6. 

(1)      Postupak zbog insolventnosti 
nad sudionikom, u smislu ovog 
zakona, jest stečaj, mjera osiguranja 
zabrane isplate s računa i zabrane 
raspolaganja financijskim 
instrumentima određena prema 
zakonu kojim se uređuje stečajni 
postupak te svaka druga skupna 
mjera predviđena zakonom 
Republike Hrvatske, države članice 
ili treće države koja je usmjerena na 
prestanak ili reorganizaciju 
sudionika, a uključuje privremenu ili 
trajnu obustavu ili ograničenje 
plaćanja ili prijenosa financijskih 
instrumenata. 

 Članak 2. 
Točka j. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(j) "stečajni postupak" znači svaku 
zajedničku mjeru utvrđenu zakonom 
države članice ili treće zemlje, u svrhu 
likvidacije ili saniranja sudionika pri 
čemu takva mjera sadrži obustavljanje 
ili uvođenje ograničenja na prijenose ili 
plaćanja; 

Potpuno 
usklađeno 

Stečaj i stečajni 
postupak je uređen 
Stečajnim 
zakonom. 

Članak 6. Postupak zbog insolventnosti i  Članak 6. DIO III. Potpuno  
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Stavak 2. 
 

trenutak otvaranja postupka zbog 
insolventnosti 
Članak 6. 

(2)      Trenutak otvaranja postupka 
zbog insolventnosti jest trenutak 
(dan, sat i minuta) donošenja 
relevantne odluke suda ili drugoga 
nadležnog tijela Republike Hrvatske, 
države članice ili treće države. 

Stavak 1. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA 
STEČAJNI POSTUPAK 

Članak 6. 
1. U smislu ove Direktive, trenutak 
otvaranja stečajnog postupka je trenutak 
kada je odgovarajuće pravosudno ili 
upravno tijelo predalo svoje rješenje. 

usklađeno 

Članak 6. 
Stavak 3. 

Postupak zbog insolventnosti i 
trenutak otvaranja postupka zbog 

insolventnosti 
Članak 6. 

(3)      Otvaranje postupka zbog 
insolventnosti nema retroaktivni 
učinak na prava i obveze sudionika u 
sustavu koje proizlaze iz njegova 
sudjelovanja ili su u vezi s njegovim 
sudjelovanjem u sustavu prije 
trenutka otvaranja postupka zbog 
insolventnosti. 

 Članak 7. 
 

Članak 7. 
Stečajni postupak neće imati 
retroaktivni učinak na prava i obveze 
sudionika koja proizlaze iz ili su u vezi 
sa njegovim sudjelovanjem u sustavu 
prije trenutka otvaranja tog postupka 
koji je definiran u članku 6. stavku 1. 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 7. 
Stavak 1. 

Nalozi za prijenos i obračunavanje 
u slučaju otvaranja postupka zbog 

insolventnosti 
Članak 7. 

(1)      U slučaju otvaranja postupka 

 Članak 3. 
Stavak 1. 
Rečenica 1. 

Članak 3. 
1. Nalozi za prijenos i saldiranje moći 
će se zakonski provesti, čak i u slučaju 
stečajnog postupka protiv sudionika, i 
bit će obvezujući za treće strane, pod 

Potpuno 
usklađeno 
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zbog insolventnosti nad sudionikom 
nalozi za prijenos i obračunavanje 
valjani su i obvezujući za treće osobe 
ako su nalozi za prijenos prihvaćeni u 
sustav u skladu s pravilima rada 
sustava prije trenutka otvaranja 
postupka zbog insolventnosti.  

uvjetom da su nalozi za prijenos ušli u 
sustav prije trenutka otvaranja stečajnog 
postupka definiranog u članku 6. stavku 
1. 
 

Članak 7. 
Stavak 2. 

Nalozi za prijenos i obračunavanje 
u slučaju otvaranja postupka zbog 

insolventnosti 
Članak 7. 

(2)       Obračunavanje jest konverzija 
potraživanja i obveza koje rezultiraju 
iz naloga za prijenos koje sudionik ili 
sudionici zadaju ili primaju od 
jednog ili više drugih sudionika u 
jedno neto potraživanje ili jednu neto 
obvezu, s posljedicom da se 
potražuje ili duguje samo neto iznos. 

 Članak 2. 
Točka k. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(k)"saldiranje" znači pretvaranje u jedno 
neto potraživanje ili jednu neto obvezu 
potraživanja i dugovanja koja proizlaze 
iz naloga za prijenos koje sudionik ili 
sudionici izdaju ili primaju od jednog ili 
više drugih sudionika što dovodi do toga 
da postoji samo neto potraživanje ili 
samo neto dugovanje; 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 7. 
Stavak 3. 

Nalozi za prijenos i obračunavanje 
u slučaju otvaranja postupka zbog 

insolventnosti 
Članak 7. 

 (3)        Iznimno od stavka 1. ovog 
članka, nalozi za prijenos koji su 
prihvaćeni u sustav nakon trenutka 
otvaranja postupka zbog 

 Članak 3. 
Stavak 1. 
Rečenica 2. 

Članak 3. 
Tamo gdje nalozi za prijenos iznimno 
uđu u sustav nakon trenutka otvaranja 
stečajnog postupka ili su izvršeni na dan 
otvaranja takvog postupka, moći će se 
zakonski provesti i biti obvezujući za 
treće strane samo ukoliko, nakon 
trenutka obračuna, posrednik za 

Potpuno 
usklađeno 
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insolventnosti nad sudionikom i 
provedeni na dan otvaranja tog 
postupka, valjani su i obvezujući za 
treće osobe samo ako nakon 
provedbe namire upravitelj sustava 
može dokazati da nije znao niti 
morao znati za otvaranje tog 
postupka.  
 

obračun, središnji partner ili obračunska 
ustanova mogu dokazati da nisu znali 
niti su mogli znati za otvaranje tog 
postupka. 

Članak 7. 
Stavak 4. 

Nalozi za prijenos i obračunavanje 
u slučaju otvaranja postupka zbog 

insolventnosti 
Članak 7. 

(4) Ništetnost ili pobojnost 
transakcija i ugovora sklopljenih 
prije trenutka otvaranja postupka 
zbog insolventnosti neće imati za 
posljedicu nevaljanost provedenog 
obračunavanja. 

 Članak 3. 
Stavak 2. 
 

Članak 3. 
2. Nijedan zakon, odredba, pravilo ili 
običaj o opozivu ugovora i transakcija 
koji su zaključeni prije trenutka 
otvaranja stečajnog postupka 
definiranog u članku 6. stavku 1. neće 
dovesti do izravnanja salda. 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 7. 
Stavak 5. 

Nalozi za prijenos i obračunavanje 
u slučaju otvaranja postupka zbog 

insolventnosti 
Članak 7. 

(5) U slučaju otvaranja 
postupka zbog insolventnosti nad 
sudionikom raspoloživa novčana 
sredstva ili financijski instrumenti na 

 Članak 4. 
Rečenica 1. 

Članak 4. 
Države članice mogu osigurati da 
otvaranje stečajnog postupka protiv 
sudionika neće spriječiti da se sredstva 
ili vrijednosnice koje stoje na 
raspolaganju na obračunskom računu 
tog sudionika koriste za ispunjenje 
njegovih obveza u sustavu na dan 

Potpuno 
usklađeno 

 



USPOREDNI PRIKAZ PODUDARANJA ODREDBI PROPISA 
 
PRIJEDLOG NACRTA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U 
PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU 
FINANCIJSKIH INSTRUMENATA (u daljnjem tekstu: Zakon) 
 
 

 
Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnom obračunu u sustavima za 
obračunavanje plaćanja i vrijednosnica  

1 2 3 4 5 6 7 
Članak  Tekst Prijedloga nacrta Zakona  Reference 

 
Članak  Tekst  Usklađenost Primjedbe 

 

 

 19 

njegovom računu za namiru mogu se 
iskoristiti za ispunjenje njegovih 
obveza u sustavu na dan kad je 
postupak otvoren. 

otvaranja stečajnog postupka. 

Članak 8. 
Stavak 1. 

Obavještavanje o otvaranju 
postupka zbog insolventnosti 

Članak 8. 
(1)       Sud odnosno drugo nadležno 
tijelo obavještava bez odgađanja 
Hrvatsku narodnu banku i Hrvatsku 
agenciju za nadzor financijskih 
usluga o trenutku otvaranja postupka 
zbog insolventnosti nad sudionikom.  

 Članak 6. 
Stavak 2. 
 

Članak 6. 
2. Nakon donošenja rješenja iz stavka 
1., odgovarajuće će pravosudno ili 
upravno tijelo odmah o tom rješenju 
obavijestiti odgovarajuće tijelo izabrano 
od strane njegove države članice. 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 8. 
Stavak 2. 

Obavještavanje o otvaranju 
postupka zbog insolventnosti 

Članak 8. 
(2)      Hrvatska narodna banka i 
Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga obavijesti iz 
stavka 1. ovog članka u granicama 
svoje nadležnosti bez odgađanja 
prosljeđuju upravitelju sustava na 
čijeg se sudionika obavijest odnosi. 

     

Članak 8. 
Stavak 3. 

Obavještavanje o otvaranju 
postupka zbog insolventnosti 

Članak 8. 
(3)         Hrvatska narodna banka i 

 Članak 6. 
Stavak 3. 
 

Članak 6. 
3. Država članica na koju se odnosi 
stavak 2. odmah će o tome obavijestiti 
ostale države članice. 

Potpuno 
usklađeno 
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Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga u granicama 
svojih nadležnosti o obavijesti iz 
stavka 1. ovog članka bez odgađanja 
izvješćuju nadležna tijela drugih 
država članica. 

Članak 8. 
Stavak 4. 
 

 Obavještavanje o otvaranju 
postupka zbog insolventnosti 

Članak 8. 
(4)     Hrvatska narodna banka i 
Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga obavijest o 
otvaranju postupka zbog 
insolventnosti sudionika primljenu 
od nadležnog tijela druge države 
članice prosljeđuju bez odgađanja 
upravitelju sustava na čijeg se 
sudionika obavijest odnosi. 
 

     

Članak 9. 
 

Primjena prava 
Članak 9. 

U slučaju otvaranja postupka zbog 
insolventnosti nad sudionikom u 
sustavu, na prava i obveze koje 
proizlaze iz sudjelovanja ili su u vezi 
sa sudjelovanjem tog sudionika u 
sustavu primjenjuje se pravo države 

 Članak 8. Članak 8. 
U slučaju da je stečajni postupak protiv 
sudionika u sustavu u fazi otvaranja, 
prava i obveze koje proizlaze iz ili su u 
vezi sa sudjelovanjem tog sudionika 
odredit će se zakonom koji regulira taj 
sustav. 

Potpuno 
usklađeno 
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mjerodavno za sustav. 
Članak 10. 
Stavak 1. 

III. PRAVA PRIMATELJA 
INSTRUMENTA OSIGURANJA 
 

Prava primatelja instrumenta 
osiguranja u slučaju postupka zbog 

insolventnosti nad davateljem 
instrumenta osiguranja 

Članak 10. 
(1)        Postupak zbog insolventnosti 
nad sudionikom sustava ili osobom 
koja je druga strana u odnosu s 
Hrvatskom narodnom bankom, 
središnjom bankom države članice ili 
Europskom središnjom bankom 
nema nikakvih posljedica na prava na 
instrumente osiguranja koje je 
sudionik pribavio u vezi s 
poslovanjem sustava, i prava na 
instrumente osiguranja koje je 
pribavila Hrvatska narodna banka, 
središnja banka države članice ili 
Europska središnja banka. Takvi se 
instrumenti osiguranja mogu koristiti 
u svrhu ostvarenja prava za 
osiguranje kojih su pribavljena.  
 

 Članak 9. 
Stavak 1. 

DIO IV. 
ZAŠTITA PRAVA VLASNIKA 

ZALOŽNOG JAMSTVA OD 
UČINAKA INSOLVENTNOSTI 

NJEGOVOG DAVATELJA 
Članak 9. 

1. Prava: 
- sudionika na založno jamstvo koje je 
pribavio u vezi sa sustavom, i 
- središnjih banaka država članica ili 
buduće Europske središnje banke na 
založno jamstvo koje su pribavili,  
neće biti pogođena stečajnim 
postupkom protiv sudionika ili partnera 
kod središnjih banaka država članica ili 
buduće Europske središnje banke koje 
su pribavile založno jamstvo. Takvo se 
založno jamstvo može realizirati u cilju 
zadovoljenja tih prava. 

Potpuno 
usklađeno 
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Članak 10. 
Stavak 2. 
 

Prava primatelja instrumenta 
osiguranja u slučaju postupka zbog 

insolventnosti nad davateljem 
instrumenta osiguranja 

Članak 10. 
(2)        Instrumentima osiguranja, u 
smislu ovog zakona, smatraju se 
instrumenti osiguranja utvrđeni 
zakonom koji uređuje financijsko 
osiguranje.  
 

 Članak 2. 
Točka m. 
 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(c) "založno jamstvo" znači svu 
unovčivu imovinu koja je  pribavljena 
na temelju zaloga (uključujući i novac 
pribavljen na temelju zaloga), otkupom 
ili sličnim sporazumom, ili na drugi 
način, a u svrhu zaštite prava i obveza 
koje potencijalno nastaju u vezi sa 
sustavom, ili je pribavljena središnjim 
bankama država članica ili budućoj 
Europskoj središnjoj banci. 

Potpuno 
usklađeno 

Instrumenti 
osiguranja utvrđeni 
su Zakonom o 
financijskom 
osiguranju, u 
članku 2. stavku 3. 

Članak 11. 
 

Primjena prava 
Članak 11. 

Kad su financijski instrumenti (ili 
prava na financijske instrumente) 
dani kao instrument osiguranja 
sudionicima i/ili Hrvatskoj narodnoj 
banci, središnjoj banci države članice 
ili Europskoj središnjoj banci, a 
njihova prava (ili prava bilo kojih 
drugih osoba koje poduzimaju radnje 
za njihov račun) na financijske 
instrumente valjano su upisana u 
registru, na računu ili u središnjem 
depozitoriju koji se nalazi u državi 
članici, na prava tih subjekata 

 Članak 9. 
Stavak 2. 

Članak 9. 
2. Kada su vrijednosnice (uključujući i 
prava na vrijednosnice) pribavili kao 
založno jamstvo sudionici i/ili središnje 
banke država članica ili buduća 
Europska središnja banka kako je 
navedeno u stavku 1., a njihovo pravo 
(ili onih koji su imenovani, posrednika 
ili treće strane koji radi u njihovu korist) 
koje se odnosi na vrijednosnice zakonito 
je uneseno u registar, na račun ili 
centralizirani depozitni sustav koji se 
nalaze u državi članici, utvrđivanje 
prava tih subjekata kao vlasnika 
založnog jamstva u vezi s 

Potpuno 
usklađeno 

 



USPOREDNI PRIKAZ PODUDARANJA ODREDBI PROPISA 
 
PRIJEDLOG NACRTA ZAKONA O KONAČNOSTI NAMIRE U 
PLATNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ZA NAMIRU 
FINANCIJSKIH INSTRUMENATA (u daljnjem tekstu: Zakon) 
 
 

 
Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnom obračunu u sustavima za 
obračunavanje plaćanja i vrijednosnica  

1 2 3 4 5 6 7 
Članak  Tekst Prijedloga nacrta Zakona  Reference 

 
Članak  Tekst  Usklađenost Primjedbe 

 

 

 23 

primjenjuje se pravo države članice u 
kojoj se nalazi registar, račun ili 
središnji depozitorij. 

vrijednosnicama regulirat će zakon te 
države članice. 

Članak 12. 
Stavak 1. 

IV. OBVEZE NADLEŽNIH 
TIJELA REPUBLIKE 
HRVATSKE 

Evidencija sustava 
Članak 12. 

(1)       Nadležna tijela iz članka 2. 
stavka 3. i 4. ovog zakona vode 
evidenciju sustava na koje se 
primjenjuju odredbe ovog zakona te 
ih objavljuju na svojim internetskim 
stranicama. 

 Članak 1. 
Točke a. 

DIO I. 
PODRUČJE PRIMJENE I 

DEFINICIJE 
Članak 1. 

Odredbe ove Direktive će se 
primjenjivati na: 
(a) svaki sustav definiran člankom 2a., 
koji je utvrđen zakonom države članice i 
koji posluje sa svim valutama, 
europskom novčanom jedinicom ili 
drugim valutama koje se u sustavu 
preračunavaju jedna u drugu;  

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 12. 
Stavak 2. 

Evidencija sustava 
Članak 12. 

(2)        Evidencija sustava sadrži 
barem sljedeće podatke: 
 1. naziv sustava 
 2.  tvrtku i sjedište upravitelja 
sustava 
 3. popis sudionika sustava. 

 Članak 1. 
Točke b. 

DIO I. 
PODRUČJE PRIMJENE I 

DEFINICIJE 
Članak 1. 

Odredbe ove Direktive će se 
primjenjivati na: 
 (b) svakog sudionika u takvom sustavu 

Potpuno 
usklađeno 

 

Članak 13. 
Stavak 1. 

Obavještavanje Europske komisije 
Članak 13. 

(1)        Hrvatska narodna banka 
obavještava Europsku komisiju o 

 Članak 2. 
Točka a. 
Rečenica 1. 
 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(a) "sustav" znači formalni sporazum: 
- koji je odabran, bez utjecaja na druge 

Potpuno 
usklađeno 
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svojoj nadležnosti iz članka 2. stavka 
3. ovog zakona i o platnim sustavima 
na koje se primjenjuju odredbe ovog 
zakona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Članak 10. 
Stavak 1. 

strože uvjete općeg zahtjeva koje 
propisuje nacionalni zakon, kao sustav 
koji država članica, čiji se zakon 
primjenjuje, nakon što se uvjeri u 
svrhovitost pravila sustava prijavljuje 
Komisiji. 
 

Članak 10. 
Države članice će navesti sustave koji 
će biti obuhvaćeni ovom Direktivom i 
prijaviti ih Komisiji te će o tome 
obavijestiti Komisiju odgovarajućih 
tijela koja su izabrali u skladu s člankom 
6. stavkom 2. 

Članak 13. 
Stavak 2. 

Obavještavanje Europske komisije 
Članak 13. 

(2)        Hrvatska agencija za nadzor 
financijskih usluga obavještava 
Europsku komisiju o svojoj 
nadležnosti iz članka 2. stavka 4. 
ovog zakona i o sustavima za namiru 
financijskih instrumenata na koje se 
primjenjuju odredbe ovog zakona.  

 Članak 2. 
Točka a. 
Rečenica 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Članak 10. 
Stavak 1. 

Članak 2. 
U smislu ove Direktive: 
(a) "sustav" znači formalni sporazum: 
- koji je odabran, bez utjecaja na druge 
strože uvjete općeg zahtjeva koje 
propisuje nacionalni zakon, kao sustav 
koji država članica, čiji se zakon 
primjenjuje, nakon što se uvjeri u 
svrhovitost pravila sustava prijavljuje 
Komisiji. 
 

Članak 10. 
Države članice će navesti sustave koji 

Potpuno 
usklađeno 
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će biti obuhvaćeni ovom Direktivom i 
prijaviti ih Komisiji te će o tome 
obavijestiti Komisiju odgovarajućih 
tijela koja su izabrali u skladu s člankom 
6. stavkom 2. 

Članak 14. 
 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
ODREDBE 

Članak 14. 
(1) Od dana prijama Republike 
Hrvatske u Europsku uniju prestaje 
važiti odredba članka 3. stavka 2. 
točke 3. ovog Zakona. 

 

 Članak 11. 
Stavak 1. 
Rečenica 1. 

Članak 11. 
1. Države članice će donijeti potrebne 
zakone i druge propise  kako bi se 
uskladili s ovom Direktivom prije 11. 
prosinca 1999. One će o tome odmah 
obavijestiti Komisiju. 

Nije 
primjenjivo 

 

 
 
 
 
 
 
Članak 15.  

 
 

 
Stupanje na snagu 

Članak 15. 
Ovaj Zakon objaviti će se u 
Narodnim novinama, a stupa na 
snagu 1. siječnja 2009. osim odredbi 
članka 1. stavka 3., članka 3. stavka 
2. točke 2., 7. i 8., članka 8. stavka 3. 
i 4. i članka 13. ovoga Zakona, koje 
stupaju na snagu na dan prijama 
Republike Hrvatske u Europsku 
uniju. 

   Nije 
Primjenjivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nije 
primjenjivo 
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