
 

 

 
 
 
Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i 7. i članka 8. stavka 1., a u svezi s člankom 20. 
stavkom 1. alinejom 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne 
novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 17. stavka 1. točke 10. Statuta Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12), te članka 2. stavka 3. Pravilnika o vrsti i visini 
naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 26/19), Hrvatska 
agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. travnja 2022. 
donosi 
 

 
ODLUKU 

o oslobađanju plaćanja naknade za obveznike 
 
 

I. Obveznici plaćanja naknade iz članka 2. stavka 1. i stavka 2. Pravilnika o vrsti i visini naknada 
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 26/19) koji Hrvatskoj 
agenciji za nadzor financijskih usluga plaćaju naknadu u skladu s člankom 8. stavkom 1. 
točkom 16. i člankom 9. stavkom 1. točkom 27. navedenog Pravilnika, oslobađaju se u 2022. 
godini plaćanja naknade za: 
 

a. izdavanje odobrenja za bitne promjene prospekta UCITS fonda i AIF-a s javnom 
ponudom koje su urađene isključivo u cilju uskladbe s Uredbom (EU) 2019/2088 
Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s 
održivosti u sektoru financijskih usluga  (Tekst značajan za EGP) koja je posljednje 
izmijenjena Uredbom (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. 
o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 
(Tekst značajan za EGP) – u čitavom propisanom iznosu; 
 

b. izdavanje odobrenja za bitne promjene prospekta UCITS fonda i AIF-a s javnom 
ponudom koje su urađene prilikom promjena u cilju uskladbe s Uredbom (EU) 
2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama 
povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga  (Tekst značajan za EGP) koja je 
posljednje izmijenjena Uredbom (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. 
lipnja 2020. – u 50% propisanog iznosa. 

 
II. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

 
 

Obrazloženje 
 

 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) je, na temelju ovlaštenja iz članka 
17. stavka 1. točke 10. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ 
broj 53/12), te članka 2. stavka 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor 
financijskih usluga („Narodne novine“ broj 26/19, dalje: Pravilnik), donijela odluku o iznimnom 
oslobađanju obveznika iz članka 2. stavka 1. Pravilnika od plaćanja naknade u skladu s člankom 
8. stavkom 1. točkom 16. i člankom 9. stavkom 1. točkom 27. navedenog Pravilnika, u slučajevima 
bitnih promjena prospekata UCITS fondova i AIF-ova s javnom ponudom koje su urađene 



 
 

 

 

isključivo ili povezano s uskladbom s Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 
27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga  (Tekst 
značajan za EGP) koja je posljednje izmijenjena Uredbom (EU) 2020/852 Europskog parlamenta 
i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 
(EU) 2019/2088 (Tekst značajan za EGP) (dalje: Uredba). Navedena je odluka donesena u cilju 
poticanja obveznika na uskladbu prospekata UCITS fondova i AIF-ova s javnom ponudom s 
Uredbom, kao jednom od načina usklađene i sveobuhvatne provedbe ciljeva održivog razvoja u 
Europskoj Uniji te provedbe usklađenja objava krajnjim ulagateljima o uključivanju rizika 
održivosti, o uzimanju u obzir štetnih učinaka na održivost, o ciljevima održivog ulaganja ili o 
promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja, u postupku odlučivanja o ulaganjima. 
 
 
KLASA: 011-01/22-02/03 
URBROJ: 326-01-40-42-22-1 
Zagreb, 28. travnja 2022. 
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