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Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na temelju članka 17. stavka 1. točke 10. 

Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga  („Narodne novine“ br. 53/12), na sjednici održanoj 

dana 21. prosinca 2022. donijelo je 

 

TEHNIČKU UPUTU  

za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja 

Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 

 

1. Uvod 

Ova Tehnička uputa (dalje u tekstu: Uputa) određuje način elektroničkog potpisivanja datoteka izvješća 

koje subjekti nadzora dostavljaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) 

putem internetskih stranica Hanfe (reports.hanfa.hr). 

 

2. Pojmovi 

Pojedini pojmovi, u smislu ove Upute, imaju sljedeće značenje:  

(1) Obveznik je subjekt nadzora koji je obvezan Hanfi dostavljati izvješća; 

(2) Potpisnik je fizička osoba ovlaštena za potpisivanje izvješća subjekta nadzora Hanfe; 

(3) Datoteka je datoteka s podacima odgovarajućeg izvješća koju Obveznik mora dostaviti Hanfi; 

(4) Kvalificirani elektronički potpis je elektronički potpis definiran Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog 

parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za 

elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 

257/73 28. 8. 2014); 

(5) Ovlašten izdavatelj certifikata je pravna osoba ovlaštena za izdavanje digitalnih certifikata. 

 

3. Datoteke za potpis 

Popis datoteka koje se potpisuju kvalificiranim elektroničkim potpisom propisane su pojedinim 

pravilnicima, odnosno uputom Hanfe za odgovarajuću vrstu izvješća koje je subjekt nadzora dužan 

dostaviti Hanfi. 

 

4. Postupak elektroničkog potpisivanja 

(1) Potpisnik datoteke mora imati svoj kripto uređaj, odnosno odgovarajući medij koji izdaje ovlašteni 

izdavatelj certifikata s dva digitalna certifikata i to: 

a) certifikat za autentikaciju i 
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b) kvalificirani certifikat za elektronički potpis. 

 (2) Prilikom potpisivanja datoteke kvalificiranim elektroničkim potpisom, Potpisnik je obvezan koristiti  

opciju odvojenog spremanja izvornog dokumenta od datoteke koja sadrži elektronički potpis kada je 

to tehnički potrebno za dostavu izvještaja. 

(3) Za detaljne upute za rad sa sustavom za elektroničko potpisivanje, Obveznik je dužan obratiti se 

ovlaštenom Izdavatelju digitalnih certifikata. 

 

5. Završne i prijelazne odredbe 

Ova Uputa objavit će se na internetskoj stranici Hanfe i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. 

Obveznici su dužni uskladiti se s ovom Uputom u roku od 90 dana, a najkasnije do 01. travnja 2023. 

godine. 

Do dana 01. travnja 2023. primjenjuje se Tehnička uputa za primjenu elektroničkog potpisa u postupku 

izvještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: 011-02/12-04/01, URBROJ: 326-

01-12-1 od 29. ožujka 2012. godine 

Protekom roka iz stavka 3. ovoga članka Tehnička uputa za primjenu elektroničkog potpisa u postupku 

izvještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: 011-02/12-04/01, URBROJ: 326-

01-12-1 od 29. ožujka 2012. godine prestaje važiti. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

    dr.sc. Ante Žigman 

 

 

 

KLASA: 025-04/22-02/07 

URBROJ: 326-01-30-34-22-1 

Zagreb, 21. prosinca 2022. 

 

 


