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Uvod 
Opći uvjeti za Open API testiranje (u nastavku: Opći uvjeti) 
definiraju uloge i odgovornosti Karlovačke banke d.d. i API 
korisnika, što uključuje pristup dokumentaciji dostupnoj za 
implementaciju API-ja, kao i korištenje testne okoline. 
 
Značenje pojmova 
Opći uvjeti – Opći uvjeti za Open API testiranje kojim se uređuju 
uloge i odgovornosti Sudionika u Open API-ju i koji se sastoji od: 
ovih Općih uvjeta, Opće dokumentacije kako je definirana u ovim 
Općim uvjetima i posebne dokumentacije kako je definirana ovim 
Općim uvjetima 
API sučelje - Aplikacijsko programsko sučelje 
Open API - (otvoreni API) javno dostupno Aplikacijsko 
programsko sučelje koje omogućuje pristup zaštićenom 
aplikacijskom softveru 
Open API Banke - API koji pruža API Pružatelj a kojim se 
osigurava sredstvo pristupa podacima u skladu sa standardima 
od strane Berlin grupe, što uključuje i HR standard i specifičnosti 
API Pružatelja i može im se pristupiti bez naknade, kao sve 
njihove dopune i izmjene  
API pružatelj - Karlovačka banka d.d. Karlovac  
API korisnik – osoba ili poslovni subjekt koji se identificirao i 
kojem je odobren pristup API sučelju 
Kontakt osoba – osoba koju je imenovao API korisnik za 
eventualnu osobu za kontakt pri provođenju testiranja Open API  
Banke 
Povjerljiva informacija - informacija (u bilo kojem obliku) koja 
se povezana s API Pružateljem, njegovim poslovanjem, 
klijentima ili financijskim i drugim poslovima, a označena je kao 
povjerljiva 
DOS / DDOS - Denial of Service / Distributed Denial of Service 
API Dokumentacija – Standardi Berlin grupe, dokumentacija 
API pružatelja te druga dokumentacija potrebna za API 
testiranje, što uključuje sva ažuriranja, izmjene ili dopune takve 
dokumentacije 
Sudionik u testiranju Open API - API Pružatelj i API korisnik 
koji sudjeluju u testiranju usluga Open API-ja 
Sustav Sudionika u testiranju Open API – sustav API 
pružatelja i sustav API korisnika uključujući hardware, software i 
drugu infrastrukturu potrebnu za provođenje testiranja kao i 
procesi koje obavljaju Sudionici ili se obavljaju u korist Sudionika 
za potrebe Open API-ja 
Regulator - bilo koje državno, regulatorno ili nadzorno tijelo koje 
ima odgovornost reguliranja ili nadzora dijela ili cjelokupnog 
okvira usluge Open API-ja ili poslovanja Sudionika u testiranju 
Open API. 
Sigurnosni standard - Sigurnosni zahtjev objavljen od strane 
Berlin grupe ili API pružatelja 
Razina Usluge - kako je zadana od strane API pružatelja 
 
Obveze API korisnika 
API korisnik odgovara u skladu s ovim Općim uvjetima dok isti 
ne budu zamijenjeni ili stavljeni van snage. 
 
API korisik se registrira na http://www.kaba.hr/psd2-api-request-
for-testing/ 
 
Svaka informacija koju API korisnik pruži pri registraciji, a 
povezana je s njegovom registracijom na sučelje API pružatelja, 
mora biti točna i potpuna te je API korisnik odgovoran za 
održavanje takvih informacija za cijelo vrijeme trajanja 
registracije. 
API korisnik treba biti registriran u svojstvu TPP. Pristup API 
sučelju Open API Banke mogu ostvariti i budući API korisnici uz 
uvjet da dostave dokaz o podnošenju zahtjeva za takvom 
registracijom  kod nadležnog tijela.  API korisniku će nakon 
uspješne registracije u Open API Banke biti stavljena na 
raspolaganje Posebna dokumentacija i pristup Sendboxu. 
 
API pružatelj ne odgovara za bilo kakve obveze API korisnika 
prema trećima. 

Odgovornost API korisnika 
API korisnik je odgovoran osigurati potrebne preduvjete za 
pristup Open API iz ovih Općih uvjeta uključujući i kontakt osobu.  
 
API korisnik je odgovoran za rad i sigurnost i treba: 

- poduzeti razumne korake kako bi se spriječilo unošenje 
bilo kakvih računalnih virusa (uključujući crve, trojanske 
konje ili druge zloćudne programe, te bilo koji kôd koji 
se može koristiti za pristup, izmjenu, brisanje ili 
oštećenje podataka, datoteka ili drugih računalnih 
programa) u Open API 

- poduzeti svaku radnju koja je razumno potrebna i u 
okviru svojih mogućnosti da isključi pristup Open API 
Banke ako se on ili bilo tko povezan s njim angažira, 
svjesno ili na drugi način, u DOS ili DDOS napad ili 
slično u odnosu na Open API Banke 

- API korisnici prihvaćaju i potvrđuju da razumiju kako se 
od njih očekuje suradnja u skladu s važećom 
regulativom ili na zahtjev Regulatora, kao sastavni dio 
njihovog sudjelovanja u testiranju Open API Banke 

- razviti svoj sustav kako bi API pozivi bili u skladu s 
tehničkim standardima odnosno s navedenom 
Dokumentacijom 

 
Obveze API pružatelja 
API Pružatelj je pripremio predefiniranu formu za komunikaciju u 
tijeku testiranja: na http://www.kaba.hr/psd2-api-request-for-
testing/ 
 
API Pružatelj je odgovoran za održavanje: 

- API dokumentacije 
- visoko dostupne testne okoline 
- podrške 
- registra API korisnika 

 
Dokumentacija 
Opća dokumentacija 

- The Berlin Group: An Introductions Paper 
https://docs.wixstatic.com/ugd/c2914b_71cd1468acb24cc79e5476ef5bc033c3.pdf 

- The Berlin Group: Joint Initiative on a PSD2 Complaint 
XS2A Interface Operational Rules 
https://docs.wixstatic.com/ugd/c2914b_39d88d82249d482ebcb9a92ebf03d159.pdf 

- The Berlin Group: Joint Initiative on a PSD2 Complaint 
XS2A Interface Implementation Guidelines  
https://docs.wixstatic.com/ugd/c2914b_5351b289bf844c6881e46ee3561d95bb.pdf 

- OpenAPI Specification  
https://swagger.io/specification/ 

- HUB PSD2 API dokumentacija  
https://www.hub.hr/hr/PSD2-Open-API 

- NextGenPSD2 XS2A Framework for Croatia- HR 
Country Specific 
https://www.hub.hr/hr/PSD2-Open-API 

Posebna dokumentacija 
Dokumentacija API pružatelja dostupna API korisnicima 

- Implementation Guidelines V1.0.0.pdf (KABA API 
Definition) 

- PSD2_KABA_WEB_content_v1_0.pdf 
- psd2-api-1.3.2-KABA.yaml 
- Kaba_PSD2_Interface_konfigurator_v1.0.xlsx. 
- KABA_Test_Guidelines.pdf 
- KABA_Test_Cases.pdf 

 
Povjerljive informacije 
Informacije i podaci kojima pristupaju ili koje su otkrivene bilo 
kojem Sudioniku u testiranju Open API Banke su povjerljive  
informacije te se ne smiju se koristiti za bilo koju drugu svrhu 
osim za svrhu za koju se isporučuju te se ne smiju otkrivati trećim 
osobama. Sudionici se obvezuju zaštititi takve informacije i 
podatke od neovlaštenog pristupa i postupati s njima s dužnom 
pažnjom. Ova obveza čuvanja tajnosti nastavlja se trajno 
primjenjivati. 
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Jamstva 
API korisnik se predstavlja i obvezuje se na primjenu ovih Općih 
uvjeta te jamči  API pružatelju da su informacije i podaci o API 
korisniku točni i potpuni. 

 
Usklađenost s zakonom i propisima 
API korisnik osigurava i odgovara da će on i bilo tko drugi koji u 
njegovo ime tehnički pristupa Open API Banke i time u njegovo 
ime  i za njegov račun izvršava testiranje, pridržavati ovih Općih 
uvjeta te pridržavati svih važećih zakona i propisa. 
 
Uvjeti koji uređuju odgovornost stranaka 
Bilo što propisano ovim Općim uvjetima ne isključuje ili 
ograničava odgovornost API korisnika za prijevaru ili lažno 
predstavljanje API pružatelju. Sudionici u testiranju Open API će 
uložiti razumne mjere u sprječavanje nepažnje, kršenje ugovora 
ili slično što bi dovelo do gubitka kod jednog od Sudionika. Svaka 
strana će uložiti sve razumne napore kako bi umanjila i 
izbjegla/ublažila bilo koji gubitak za koji ima pravo podnijeti tužbu 
protiv druge strane. 
 
Odredbe u ovim Općim uvjetima nemaju utjecaj na sprječavanje  
bilo kojeg Regulatora da nametne financijske ili administrativne 
kazne API korisnicima za kršenje ovih Općih uvjeta. 
 
Viša sila 
Sudionik u testiranju Open API neće biti odgovoran za bilo kakvo 
kašnjenje ili neispunjenje bilo koje od svojih obveza prema ovim 
Općim uvjetima ako je takvo kašnjenje ili neispunjenje 
neposredna posljedica propuštanja drugog Sudionika u 
testiranju Open API da ispuni svoje obveze u skladu s ovim 
Općim uvjetima. API pružatelj ne krši ove Opće uvjete niti 
odgovara za kašnjenje ili neispunjenje API usluge, ako je takvo 
kašnjenje ili neispunjenje događaja, okolnosti ili uzroka izvan 
njegove razumne kontrole. 
 
Odnos stranaka 
API korisnik se odriče prava na i oslobađa API pružatelja od svih 
svojih prava, potraživanja, pravnih radnji ili prava na radnje 
(ugovornih, prekršajnih i drugih) koji proizlaze iz ili na bilo koji 
način povezani s API korisnikom. 
 
Salvatorne odredbe 
Ako u bilo kojem trenutku, bilo koja odredba ovih Općih uvjeta 
bude, djelomično ili u cijelosti, od strane bilo kojeg suda ili 
administrativnog tijela ili nadležne jurisdikcije utvrđena 
nevažećom ili neprovedivom, takvo utvrđenje neće utjecati na 
druge odredbe Općih uvjeta (ili drugih dijelova bilo koje odredbe 
za koju se utvrdi da je djelomično nevažeća ili neprovediva ) koji 
će ostati u punoj snazi i učinku. 
Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nevažeća 
ili neprovediva, takva odredba će se primjenjivati s takvom 
izmjenom koja je nužna kako bi odredba bila važeća i provediva. 
 
Potpunost dogovora 
Pravila postupanja čine cjelokupni sporazum i dogovor 
Sudionika, u pogledu pitanja koja se mogu javiti vezano na Open 
API Banke. Svaki od API korisnika pristaje i suglasan je da će se 
u potpunosti pridržavati uvjeta koji su propisani ovim Općim 
uvjetima. 
 
Otkaz i suspenzija 
API pružatelj može onemogućiti pristup i registraciju API 
korisnika kada on krši važeće pravo i ove Opće uvjete. API 
pružatelj može suspendirati pristup i registraciju API korisnika 
ako postoji osnovani razlog za sumnju na nezakonito ponašanje 
koje će utjecati na prisilne obveze API pružatelja. 

Obavijesti 
Sve obavijesti koje treba dati u skladu s ovim Općim uvjetima  
moraju biti u pisanom obliku i dostavljene elektronskom poštom 
na psd2@kaba.hr s opcijom „zatraži da je pročitana“ . Ne 
smatra se da je poruka elektronske pošte  primljena ako primatelj 
ne potvrdi primitak. 
 
Stupanje općih uvjeta na snagu 
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu u odnosu na API korisnika u 
trenutku njegove registracije na Open API Banke. 
 
Mjerodavno pravo i nadležnost 
Svaki API korisnik je suglasan da će se odnos između Sudionika 
u testiranju Open API isključivo voditi i tumačiti u skladu s 
hrvatskim materijalnim pravom te da će svi sporovi koji proizlaze 
iz ili u vezi s Općim uvjetima i/ili Open API-em biti isključivo 
vođeni i definirani u skladu s hrvatskim materijalnim pravom. 
 
Sudionici će nesuglasice najprije pokušati riješiti mirnim putem. 
 
Ako isto ne bi bilo moguće za sve sporove koje proizlaze iz ovih 
Općih uvjeta ili  su u vezi s njima ugovara se nadležnost stvarno 
i mjesno nadležnog suda uz primjenu prava Republike Hrvatske. 

 
Stupanje na snagu i primjena 
Ovi Opći uvjeti su objavljeni i primjenjuju se od  13.06.2019. 
 
 
Karlovačka banka d.d. 
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