


15. sjednica 
Nacionalnog vijeća za uvođenje eura

Dnevni red:

• najuspješnije likovno rješenje nacionalne strane 
na kovanici od 1 eura

• prezentacije ispunjenih 9 mjera iz 4 područja Akcijskog plana za 
sudjelovanje u ERM II 

• prezentacija konačnog prijedloga Zakona o uvođenju eura 

4. svibnja 2022.



Prezentacije ispunjenih 9 mjera iz 4 područja Akcijskog plana 
za sudjelovanje u ERM II

Min. gospodarstva
Min. graditeljstva
Min. pravosuđa i uprave
Min. financija



POSLOVNO OKRUŽENJE
– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

OPIS PODRUČJA POLITIKE PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI
STATUS PROVEDBE 
AKTIVNOSTI

Omogućavanje jeftinijeg i 

administrativno 

jednostavnijeg poslovnog 

okružja za privatni sektor 

smanjenjem 

administrativnog 

opterećenja i 

parafiskalnih i neporeznih 

davanja.

Pojednostavljenje i digitalizacija 

administrativnih postupaka.

Smanjenje fiskalnog opterećenja 

gospodarstva.

Provedeno svih 65 
aktivnosti iz Akcijskog plana 
za admin. rasterećenje 
gospodarstva 2020.

Provedeno svih 50 mjera iz 
Akcijskog plana za 
smanjenje neporeznih i  
parafiskalnih davanja 2020.



UPRAVLJANJE U JAVNOM SEKTORU
– Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

OPIS PODRUČJA 
POLITIKE

PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI
STATUS PROVEDBE 
AKTIVNOSTI

Poboljšano upravljanje 

poduzećima u 

državnom vlasništvu.

Poboljšanje korporativnog upravljanja u 

državnim poduzećima revizijom i 

usklađivanjem regulative i praksi u skladu 

sa smjernicama OECD-a za korporativno 

upravljanje u državnim poduzećima

IZVRŠENO



PRAVOSUĐE
– Ministarstvo pravosuđa i uprave

OPIS PODRUČJA POLITIKE
PLANIRANE AKTIVNOSTI i 
CILJEVI

STATUS PROVEDBE 
AKTIVNOSTI

Jačanje nacionalnog stečajnog 

okvira u skladu s Direktivama o 

restrukturiranju i nesolventnosti, o 

okvirima za preventivno 

restrukturiranje, otpustu duga i 

zabranama te o mjerama za 

povećanje učinkovitosti postupaka 

koji se odnose na restrukturiranje, 

nesolventnost i otpust duga 

Stečajni upravitelji – izmjena i 

dopuna zakonodavstva.

Prikupljanje podataka za 

potrebe izmjene 

zakonodavstva.

IZVRŠENO



SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA 
– Ministarstvo financija, HNB, Porezna uprava, HANFA

OPIS PODRUČJA 
POLITIKE

PLANIRANE AKTIVNOSTI i CILJEVI
STATUS 
PROVEDBE 
AKTIVNOSTI

Jačanje okvira za 

sprječavanje pranja 

novca

Podizanje razine svijesti kod svih odgovornih strana za 
provedbu mjera redovitom edukacijom 

Nastavak suradnje Ureda za sprječavanje pranja novca i 
nadzornih tijela na temelju ažuriranih potpisanih 
memoranduma o razumijevanju i redovitih sastanaka

Provedba novoga Akcijskog plana za smanjenje 
identificiranih rizika od pranja novca i financiranja 
terorizma na temelju ažurirane nacionalne procjene 
rizika

IZVRŠENO



Predstavljanje konačnog prijedloga 
Zakona o uvođenju eura kao službene 
valute u Republici Hrvatskoj 

Ministarstvo financija



 Priprema Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj - svrha →
stvoriti zakonitu osnovu za zamjenu službene valute Republike Hrvatske u smislu
osiguravanja pravne jasnoće i pravne sigurnosti

• osnovna načela uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

• temeljne odredbe o zamjeni hrvatske valute eurom

10 dijelova Zakona – 96 članaka

 Zakon će stupiti na snagu prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura
u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u Službenom
listu Europske unije, osim dijela odredbi koje će stupiti na snagu danom uvođenja eura

Prilagodba zakonodavnog okvira 



U članku 29. dodan je stavak 3. kojim je propisan novčani prag od 15.000
kuna za identifikaciju stranke pri zamjeni gotovog novca kune za gotov novac
eura radi rasterećenja procesa zamjene gotovog novca od prikupljanja
podataka kod transakcija manjeg iznosa (prag izjednačen s pragom koji je
trenutno propisan za konverziju kod mjenjača)

Dorađene odredbe vezane za načelo neprekidnosti pravnih instrumenata:
ugovori i pravni instrumenti nastavljaju proizvoditi pravne učinke, nije ih
potrebno mijenjati zbog uvođenja eura!

Najvažnije promjene u odnosu na Prijedlog zakona (1) 



u skladu s dorađenim člankom o stupanju na snagu Zakona dorađena je odredba
o dobrovoljnom dvojnom iskazivanju i jasnije je utvrđen nastup obveze dvojnog
iskazivanja

subjekti mogu započeti dvojno iskazivati od dana stupanja na snagu ovoga
Zakona (tj. od prvog dana od dana objave odluke Vijeća EU kada će već biti
donesena i uredba s utvrđenim fiksnim tečajem konverzije)

Ako Vijeće EU donese uredbu u kojoj će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije u
srpnju 2022. obveza dvojnog iskazivanja nastupa 5. rujna 2022.

dodano je da je uz ponudu potrebno dvojno iskazivati i na ugovorima s
potrošačima, kao i da je potrebno dvojno iskazivati ukupan iznos opomene i druge
obavijesti o nepodmirenom dugu koje se dostavljaju potrošaču

Najvažnije promjene u odnosu na Prijedlog zakona (2) 



Pripreme za 
uvođenje eura

Dvojno iskazivanje

5.9.2022.-
31.12.2023.

Dvojni optjecaj

1.1.2023.-
14.1.2023.

Odluka Vijeća EU
Uredba s utvrđenim 

fiksnim tečajem 
konverzije

Opskrba 
gotovim novcem

Najvažnije aktivnosti u narednom razdoblju 



 Obveza dvojnog iskazivanja je ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku

uvođenja eura.

Poslovni subjekt dužan je tijekom trajanja razdoblja dvojnog iskazivanja cijenu prema

potrošačima iskazivati na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz

isticanje fiksnog tečaja konverzije.

 Iznimke za situacije gdje dvojno iskazivanje nije primjereno iz praktičnih razloga ili bi

uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima.

Srpanj 2022. 
uredba Vijeća EU s 

fiksnim tečajem 
konverzije

5. rujna 2022.

početak obveznog 
dvojnog 

iskazivanja 

31. prosinca 2023.  
završetak dvojnog 

iskazivanja

Ključna mjera za zaštitu potrošača - dvojno iskazivanje



 Zabranjeno je poslovnim subjektima, kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za
platni promet, instituciji za elektronički novac i pružateljima financijskih usluga da pri
uvođenju eura povećaju cijenu robe ili usluge prema potrošačima bez opravdanog razloga

 Uz nadzorna tijela predviđeno je uključivanje udruga za zaštitu potrošača kroz niz
aktivnosti

 Slijedom provedenih aktivnosti, udruge će na svojim internetskim stranicama moći
objavljivati popis poslovnih subjekata:

• koji neopravdano povećaju cijene

• koji cijene ne iskazuju dvojno

• koji neispravno preračunavaju i/ili cijene zaokružuju na više mimo pravila za
preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Dodatne mjere za zaštitu potrošača od neopravdanog podizanja cijena 



najranije četiri mjeseca 
(za euronovčanice) 

tri mjeseca 
(za eurokovanice)

Posredna 
predopskrba

od 1. prosinca 

Opskrba početnim 
paketima 

eurokovanica

najranije pet dana prije 
dana uvođenja eura

Pojednostavljena 
posredna 

predopskrba

Zašto? Kako bi se sve one koji posluju s gotovim novcem osposobilo da
od dana uvođenja eura svojim klijentima vraćaju gotov novac eura.

Opskrba gotovim novcem eura prije dana uvođenja eura 



Uređena su pravila za zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura.

Tijekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura u bankama, poslovnicama Financijske

agencije i HP-Hrvatske pošte d.d..

 Zamjena bez naknade najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji.

 U tom istom razdoblju bit će moguće bez naknade zamijeniti gotov novca kune u euro uz istovremenu uslugu

pologa na račun u euru.

Nakon proteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamjena će se vršiti u Hrvatskoj

narodnoj banci, bez naknade i to zamjena novčanica bez vremenskog ograničenja, a

zamjena kovanica do isteka tri godine od dana uvođenja eura

Utvrđuje se razdoblje dvojnog optjecaja 14 dana od dana uvođenja eura u

kojemu će se u optjecaju istodobno nalaziti kuna i euro koji će biti zakonsko

sredstvo plaćanja

Zamjena nakon dana uvođenja eura i dvojni optjecaj




