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Uvod – Nacionalni plan migracije na SEPA-u – Dodatak 3. 
 

Nacionalni plan migracije na SEPA-u (objavljen u travnju 2014.) definira ciljeve, zadatke i 
krajnje rokove za prihvaćanje i primjenu SEPA standarda u izvršavanju platnih transakcija u 
Republici Hrvatskoj. Nacionalnim planom migracije na SEPA-u predviđeno je da će se navedeni 
dokument ažurirati u skladu s izmjenama planiranih aktivnosti koje je prethodno prihvatio 
Nacionalni odbor za platni promet (NOPP). 
 
Slijedom toga Dodatkom 1. (objavljenim u veljači 2016.) utvrđeni su, između ostaloga, novi 
rokovi za migraciju kreditnih transfera i izravnih terećenja u skladu s prihvaćenim SEPA 
standardima.  
 
Primjena Pravila HRK SCT sheme, s ciljem izvršavanja platnih transakcija kreditnih transfera, 
započela je 5. lipnja 2016. u skladu s planiranim rokovima iz Dodatka 1.  
 
Odbor za upravljanje nacionalnim platnim shemama (OUNS), prateći pripremne aktivnosti 
povezane s planiranim početkom primjene HRK SDD shema, utvrdio je da i banke i veliki 
izdavatelji računa (primatelji plaćanja) trebaju dodatno vrijeme za prilagodbu svojih 
programskih i organizacijskih rješenja, te je na svojoj 7. sjednici uputio NOPP -u prijedlog da 
se početak primjene Osnovne i Poslovne HRK SDD sheme odgodi za 5. lipnja 2017. 
 
NOPP je prijedlog OUNS-a prihvatio na svojoj 27. sjednici (7. prosinca 2016.) te je s tim u 

skladu izrađen Nacionalni plan migracije – Dodatak 2.  

 

U međuvremenu je OUNS predložio NOPP-u drugačiji model migracije postojećih izravnih 

terećenja na SEPA izravna terećenja temeljen na važećim odredbama Zakona o platnom 

prometu ("Narodne novine", br. 133/2009. i 136/2012.), a koji uključuje i manje izmjene u 

terminima migracije.  

 

NOPP je na 28. sjednici održanoj 3. svibnja 2017. prihvatio prijedlog OUNS-a te je u skladu s 

tim ažuriran Nacionalni plan migracije na SEPA-u i izrađen ovaj Dodatak 3.  
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Plan migracije na SEPA izravno terećenje prema Pravilima HRK SDD shema 

 
Početak primjene Pravila HRK SDD shema (Osnovne i Poslovne) 

NOPP je na svojoj 28. sjednici potvrdio da su, u skladu s Nacionalnim planom migracije na 
SEPA-u, stečeni uvjeti da se započne s primjenom HRK SDD sheme 5. lipnja 2017.  Usluga 
izravnih terećenja u kunama počet će se izvršavati kao SEPA izravno terećenje prema Pravilima 
HRK SDD shema (Osnovne i Poslovne). 
 

U skladu s tim sve će banke koje su potpisale Sporazum o pristupanju barem jednoj od HRK 

SDD shema od 5. lipnja 2017. započeti s pružanjem usluge izravnog terećenja prema Pravilima 

HRK SDD shema te će od tog datuma nove ugovore o izravnim terećenjima s primateljima 

plaćanja sklapati isključivo prema novoj shemi.  

 

Popis banaka koje su pristupile HRK SDD shemama dostupan je na internetskoj stranici Hrvatske 

udruge banaka na sljedećoj poveznici: http://www.hub.hr/hr/registri. 

 

Prijedlog modela migracija suglasnosti za izravna terećenja  

Nacionalnim planom migracije na SEPA-u predloženo je da se migracija postojećih izravn ih 

terećenja na SEPA izravna terećenja provede zakonskim odredbama, dopunom važećeg 

Zakona o platnom prometu. Ministarstvo financija nije bilo suglasno s prijedlogom dopune 

Zakona uz obrazloženje da se predmetno pitanje,  budući da se radi o ugovornim odnosima, 

ne može rješavati zakonom. Stoga je OUNS izradio novi prijedlog modela migracije postojećih 

izravnih terećenja na SEPA izravna terećenja temeljen na važećim odredbama Zakona o 

platnom prometu i ugovornim odnosima između sudionika u transakciji .  

Novi prijedlog omogućit će uspostavu HRK SDD sheme u skladu s planiranim rokovima, uz 

zadržavanje pristupa da se potpuna realizacija projekta provede na što jednostavniji način za 

platitelje i primatelje plaćanja. 

Novi model migracije:      

• HRK SDD shema počinje se primjenjivati od 5. lipnja 2017. 

• model prelaska s postojeće usluge izravnog terećenja na HRK SDD shemu zasniva se na 

odredbama važećeg Zakona o platnom prometu 

• od početka primjene HRK SDD sheme banke koje su joj pristupile više neće nuditi svojim 

korisnicima primateljima plaćanja uslugu izvršenja izravnih terećenja prema postojećem 

načinu izvršenja, već isključivo uslugu SEPA izravnog terećenja  

• za postojeća izravna terećenja određuje se prijelazno razdoblje od dvije godine (od 5. 

lipnja 2017. do 3. lipnja 2019.) unutar kojeg bi u skladu s pet unaprijed određenih termina 

(Tablica 1.) primatelji plaćanja (ovisno o svojoj spremnosti) obavili prelazak na SEPA 

izravna terećenja 

http://www.hub.hr/hr/registri
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• nakon što primatelj plaćanja sa svojom bankom ugovori datum prelaska na HRK SDD 

shemu, izravna terećenja prema tom primatelju plaćanja više se neće moći izvršavati 

prema postojećem modelu 

• banke će sve podatke o platiteljima, koji su potrebni za izvršenje SEPA izravnih terećenja 

dostaviti primateljima plaćanja kroz sadržaj informacija koje je banka u skladu s člankom 

25. Zakona o platnom prometu dužna dati primatelju plaćanja nakon izvršenja pojedine 

platne transakcije; na temelju tako zaprimljenih informacija primatelji plaćanja moći će 

ažurirati svoju bazu platitelja 

• banke će u sastavu okvirnog ugovora ili važećih općih uvjeta dopuniti ugovore sa svojim 

korisnicima usluga (platiteljima) tako da će u njima detaljno opisati:  

– postojeći način izvršenja izravnih terećenja 

– novi način izvršenja izravnih terećenja prema HRK SDD shemi 

– model prelaska s postojećih izravnih terećenja na HRK SDD shemu 

• banke će navedene izmjene/dopune okvirnog ugovora ili važećih općih uvjeta dostaviti 

svojim korisnicima usluga (platiteljima), najmanje dva mjeseca prije početka njihove 

primjene (prema odredbama članaka 18. i 21. Zakona o platnom prometu); platitelji će 

moći kod banke odbiti korištenje nove usluge SEPA izravnog terećenja, i to na način 

propisan odredbama Zakona o platnom prometu  

• platitelji će za SEPA izravna terećenja moći u potpunosti ostvar ivati svoja prava (npr. 

povrat novčanih sredstava) u skladu s pravilima sheme i u rokovima koji su definirani 

Zakonom o platnom prometu 

• primatelji plaćanja najmanje četiri tjedna prije planiranog roka prelaska na SEPA izravno 

terećenje obavijestit će svoje korisnike (platitelje) o početku izvršenja izravnih terećenja 

prema HRK SDD shemi 

• banke će najmanje osam tjedana prije planiranog roka prelaska primatelja na SEPA izravno 

terećenje, obavijestiti svoje korisnike usluga – platitelje o tome da će pojedini primatelj 

plaćanja započeti izvršavati izravna terećenja prema HRK SDD shemi  

• standardizirat će se sadržaj obavijesti koje banke dostavljaju platiteljima i predložit će se 

standardizacija obavijesti koje primatelji plaćanja dostavljaju korisnicima svojih uslu ga 

• osim osnovnog prava na povrat sredstava (koja ne obuhvaća i povrat naknade) u skladu s 

pravilima sheme, banka će platitelju iznimno omogućiti, u razdoblju od šest mjeseci od 

trenutka prelaska primatelja plaćanja na SDD shemu, i povrat bankovne naknade za 

izvršene platne transakcije ako platitelj ne želi korištenje usluge SEPA izravnog terećenja.  
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Tablica 1. Početak primjene Pravila Osnovne HRK SDD sheme i termini migracija u 

prijelaznom razdoblju 

Plan migracije na Osnovnu HRK SDD shemu  
Aktivnosti Početak 

primjene 
HRK SDD 

sheme 

1. termin 
migracije 

2. termin 
migracije 

3. termin 
migracije 

4. termin 
migracije 

5.termin 
migracije 

Datum od kojeg 
primatelj započinje 
koristiti SEPA 
izravno terećenje 

5.6.2017. 9.10.2017. 9.4.2018. 10.9.2018. 9.2.2019. 3.6.2019. 

Prethodne aktivnosti 

Potpisivanje 
ugovora za uslugu 

SEPA izravnog 
terećenja s PPU i 
aneks postojećeg 
ugovora sa svim 

bankama 

- 7.7.2017. 8.1.2018. 8.6.2018. 9.11.2018. 1.3.2019. 

Banka – šalje 
obavijest 

platiteljima  
– do – 

- 9.8.2017. 7.2.2018. 9.7.2018. 7.12.2018. 1.4.2019. 

Primatelj šalje 
obavijest 

platiteljima 
– do – 

- 9.9.2017. 12.3.2018. 9.8.2018. 9.1.2019. 3.5.2019. 
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Tablica 2. Plan migracije na SEPA-u u Republici Hrvatskoj, svibanj 2017. 

SEPA terminski plan ključnih aktivnosti 

Aktivnost Podaktivnost Euro Kuna 

IBAN  izvršeno izvršeno 

Infrastruktura 

NKS 

SCT izvršeno izvršeno 

SDD  5.6.2017. 

Target2  izvršeno  

SCT 

 

NKS – nacionalne izvršeno izvršeno 

NKS – prekogranične  izvršeno  

XML za korisnike izvršeno izvršeno 

SDD 

 

NKS – nacionalne   5.6.2017. 

NKS – prekogranične   

XML za korisnike  5.6.2017. 

 
 

Izvršenje izravnog terećenja prema HRK SDD shemi u NKS-u 

– mogućnost zadavanja platnih transakcija izravnog terećenja u kunama, prema Osnovnoj i 

Poslovnoj HRK SDD shemi od 5. lipnja 2017.  

– obračun platnih transakcija u kunama zadanih prema Osnovnoj i Poslovnoj HRK SDD shemi od 

6. lipnja 2017.  

 
 

XML za korisnike 
 
Primatelji plaćanja mogu započeti s iniciranjem izravnih terećenja u kunama prema HRK SDD shemi 

od 5. lipnja 2017., a najkasnije protekom prijelaznog razdoblja od dvije godine, odnosno do  

3. lipnja 2019. 

 

 

 

 


