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Na temelju odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za 
nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12, dalje: Zakon), te članaka 660. 
stavka 2. i 661. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, dalje: ZTK), 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva Središnjeg 
klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162 za 
odobrenje Cjenika te izmjena i dopuna Pravila i Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog 
društva d.d., na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 14. veljače 2019. godine donijela je 
 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

 
 

1. Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 
64406809162, odobravaju se izmjene i dopune Pravila i Upute u skladu s Odlukom 
Uprave navedenog društva od 20. prosinca 2018. o donošenju izmjena i dopuna 
Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i Odlukom Uprave 
navedenog društva od 20. prosinca 2018. o donošenju izmjena i dopuna Upute 
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.  
 

2. Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 
64406809162, odobrava se Cjenik u skladu s Odlukom Uprave navedenog društva 
od 20. prosinca 2018. o donošenju Cjenika Središnjeg klirinškog depozitarnog 
društva d.d. i Odlukom Uprave navedenog društva od 31. siječnja 2019. o ispravku 
Cjenika Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.  

 
3. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor 

financijskih usluga.  
 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
 
 
I. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 27. 
prosinca 2018. zahtjev Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 
62a, OIB: 64406809162 (dalje: SKDD), za odobrenje Cjenika te izmjena i dopuna Pravila i 
Upute SKDD-a, nastavno na odluke Uprave SKDD-a od dana 20. prosinca 2018. godine o 
donošenju Cjenika SKDD-a te o izmjenama i dopunama Pravila i Upute SKDD-a (dalje: 
Zahtjev). Uz Zahtjev, SKDD je Hanfi dostavio i obrazloženje predloženog Cjenika SKDD-a 
kao i obrazloženje izmjena i dopuna Pravila i Upute SKDD-a te dokumentaciju o prethodno 
provedenom savjetovanju o prijedlogu Cjenika te izmjenama i dopunama akata SKDD-a s 
Odborom korisnika i članovima SKDD-a. 
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Iz obrazloženja prijedloga Cjenika SKDD-a dostavljenog uz Zahtjev, proizlazi da je isti 
predložen sa ciljem usklađenja s odredbama ZTK koji nalaže SKDD-u da se prilikom 
donošenja cjenika vodi načelima jednakopravnosti položaja svih korisnika i pružanja usluga 
pod razumnim komercijalnim uvjetima, a da su iznosi naknada u Cjeniku određeni razmjerno 
stvarnim troškovima koje SKDD ima prilikom pružanja pojedine usluge kao i radi 
harmonizacije naknada s naknadama drugih središnjih depozitorija u Europskoj uniji. 
 
Nadalje, u obrazloženju predloženih izmjena i dopuna Pravila i Upute SKDD-a, dostavljenog 
uz Zahtjev, proizlazi da su izmjene i dopune navedenih akata predložene prvenstveno radi 
usklađenja s prijedlogom novog Cjenika SKDD-a ali i sa ciljem jasnijeg uređenja pojedinih 
odredbi Pravila i Upute SKDD-a koje su se u primjeni pokazale nedovoljno precizno 
uređene. 
 
Sukladno odredbi članka 660. stavka 1. ZTK, SKDD je dužno donijeti i primjenjivati pravila i 
provedbene mjere (upute) u kojima mora detaljno odrediti način obavljanja poslova iz članka 
629. ZTK. Sukladno odredbi članka 660. stavka 2. ZTK, navedene akte kao i njihove 
promjene odobrava Hanfa. 
 
Sukladno odredbi članka 661. stavaka 1. i 2. ZTK, za usluge središnjeg klirinškog 
depozitarnog društva plaća se naknada koju cjenikom utvrđuje središnje klirinško 
depozitarno društvo vodeći se jednakopravnošću položaja svih korisnika njegovih usluga i 
pod razumnim komercijalnim uvjetima. Sukladno odredbi članka 661. stavka 3. ZTK cjenik i 
sve njegove promjene odobrava Hanfa.  
 
Uvidom u prijedlog Cjenika te izmjene i dopune Pravila i Upute SKDD-a, utvrđeno je da je 
potrebno zatražiti detaljnija obrazloženja predloženog Cjenika te predloženih izmjena i 
dopuna Pravila i Upute i dodatnu dokumentaciju te je Hanfa zaključcima od 17. i 29. siječnja 
2019. pozvala SKDD na dostavu istih. 
 
Podnescima koje je Hanfa zaprimila dana 24. siječnja i 1. veljače 2019. SKDD je dostavio 
zatražena očitovanja i dokumentaciju sukladno zaključcima Hanfe te dodatno ispravak 
prijedloga Cjenika dostavljenog uz Zahtjev nastavno na Odluku Uprave SKDD-a o ispravku 
Cjenika SKDD-a od 31. siječnja 2019., radi ispravljanja pojedinih nejasnih odredbi i 
objašnjenja Cjenika. 
 
Tijekom postupka, razmatrajući Zahtjev kao i priloženi prijedlog Cjenika uključujući njegov 
ispravak od 31. siječnja 2019. kao i naknadno dostavljena očitovanja i dokumentaciju 
sukladno zaključcima Hanfe od 24. siječnja i 1. veljače 2019., Hanfa je analizirala naknade 
za usluge ukupno šest usporedivih europskih središnjih depozitorija vrijednosnih papira 
temeljem javno dostupnih podatka (cjenika), posebno u dijelu naknada za pohranu 
vlasničkih vrijednosnih papira koje ujedno predstavljaju i najznačajniju izmjenu prema 
prijedlogu Cjenika SKDD-a. Naime, izmjenom načina obračuna naknade za pohranu 
vlasničkih vrijednosnih papira prema prijedlogu Cjenika, SKDD nastoji uskladiti obračun ove 
naknade s tržišnom praksom drugih europskih središnjih depozitorija na način da se za 
određivanje osnovice za izračun naknade pohrane uzima tržišna cijena ako se u zadnjih 90 
dana trgovalo financijskim instrumentom na tržištu, u suprotnom se uzima nominalni iznos 
vrijednosnog papira odnosno iznos temeljnog kapitala po dionici. Slijedom navedenog, 
obrazlažući prijedlog Cjenika, SKDD navodi da cjenik više ne bi sadržavao svojevrsne 
diskriminirajuće odredbe koje su određivale da se za osnovicu za izračun naknade pohrane 
uzima niža vrijednost između tržišne vrijednosti i nominalnog iznosa pohranjenog izdanja 
vlasničkih vrijednosnih papira. 
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Iz analiziranih cjenika drugih depozitorija proizlazi da za određivanje osnovice za izračun 
naknade za pohranu vlasničkih vrijednosnih papira također uzimaju tržišnu vrijednost 
(tržišna kapitalizacija) odnosno cijenu vrijednosnih papira. Prilikom predmetne analize 
cjenika, uzeto je u obzir da većina depozitorija ne propisuju gornje limite za naknadu 
pohrane vlasničkih vrijednosnih papira, odnosno propisuju ih u znatno višem iznosu u 
odnosu na prijedlog Cjenika SKDD-a koji trošak pohrane vlasničkih vrijednosnih papira 
limitira do maksimalno 18.000,00 kuna mjesečno što ga čini konkurentnim, pogotovo za 
izdavatelje s velikom tržišnom kapitalizacijom. 
 
Nadalje, nastavno na zahtjev Hanfe, SKDD se u očitovanju od 24. siječnja 2019., posebno 
osvrnuo na rizik odlaska izdavatelja u druge depozitorije u nekom srednjoročnom razdoblju 
(2-5 godina) uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike, kako pravno-operativne prirode 
tako i ekonomske prirode, iz čega proizlazi da bi odlazak izdavatelja u drugi europski 
središnji depozitorij prouzročio za izdavatelja, u ukupnosti, značajno veći trošak od onog 
predviđenog povećanjem naknade za pohranu vrijednosnih papira u SKDD, dok bi u 
operativnom i pravno-tehničkom smislu navedena provedba bila prilično složena.  
 
Slijedom svega navedenog, uvidom u zahtjev, priloženi prijedlog Cjenika uključujući njegov 
ispravak od 31. siječnja 2019. te izmjene i dopune Pravila i Upute SKDD-a kao i naknadno 
dostavljena očitovanja i dokumentaciju sukladno zaključcima Hanfe od 24. siječnja i 1. 
veljače 2019., utvrđeno je da predloženi Cjenik SKDD-a ispunjava uvjete iz članka 661. 
stavka 2. ZTK-a u pogledu jednakopravnosti položaja svih korisnika i razumnih komercijalnih 
uvjeta te da izmjene i dopune Pravila i Upute SKDD-a ispunjavaju uvjete iz članka 660. 
stavka 1. ZTK u pogledu odredbi o načinu obavljanja poslova odnosno pružanja usluga, pa 
je odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja. 
 
Također, Zahtjevu je priložena potvrda o plaćenoj naknadi, sukladno odredbi članka 5. 
stavka 7. točke 7. i 7a Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga (Narodne novine br. 128/17, 51/18 i 91/18). 
 
II. U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor 
financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe, pa je slijedom 
navedenog odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog 
rješenja. 
 
 
 
KLASA: UP/I 975-02/18-02/03 
URBROJ: 326-01-60-61-19-9  
 
Zagreb, 14. veljače 2019. 
 
 

 
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

    dr. sc. Ante Žigman 
 


