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Poštovane sugrađanke
i sugrađani, drage Hrvatice 
i Hrvati, 

Hrvatska će 1. siječnja 2023. 
kunu zamijeniti eurom, koji će 
postati naša nova valuta. 
S pristupanjem Europskoj uniji, 
Hrvatska je ujedno odlučila 

postati i članicom europodručja, a nakon devet i pol 
godina članstva u Uniji spremna je za taj važni korak. 

Vlada je u svibnju 2018. usvojila Strategiju za 
uvođenje eura. Zahvaljujući ispunjenju svih preuzetih 
obveza unatoč pandemiji, već smo u srpnju 2020. 
ušli u bankovnu uniju i Europski tečajni mehanizam II, 
posljednji korak prije uvođenja eura. Preduvjet za to 
bila je politička stabilnost, naše odgovorno upravljanje 
javnim financijama i provedba reformi. 

Hrvatska će postati 20. članica europodručja. Uz 
pristupanje Schengenskom prostoru, usvajanjem 
eura zaokružit ćemo strateške ciljeve ove vlade, 
usmjerene na dublju integraciju u Europsku uniju.   
Radi lakšeg privikavanja na euro, od 5. rujna ove 
godine do 31. prosinca 2023. sve se cijene izražavaju 
paralelno u kunama i eurima. Svrha je ove brošure 
da pruži sve potrebne informacije i olakša vam 
prilagodbu novoj valuti. Budući da je euro druga 

najsnažnija valuta na svijetu, naše gospodarstvo i 
naši građani bit će bolje zaštićeni od budućih kriza. 

Zamjena kune eurom neće građanima prouzročiti 
dodatan trošak, zato što će se odvijati po fiksnom 
tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro. Stoga je 
neosnovano strahovanje od poskupljenja zbog 
konverzije. Istodobno vodimo računa o zaštiti potrošača 
kako bismo spriječili neopravdan rast cijena. Svrha 
prelaska na euro dugoročno je jačanje konkurentnosti 
i otpornosti hrvatskog gospodarstva te podizanje 
životnog standarda hrvatskih građana. 

Kunu, simbol hrvatske novčarske tradicije, zadržat ćemo 
na kovanici od jednog eura, dok će druge eurokovanice 
također krasiti naši nacionalni motivi: zemljovid Hrvatske 
i Gundulićev stih "O lijepa, o draga, o slatka slobodo", lik 
Nikole Tesle i međunarodna oznaka za Hrvatsku (HR) na 
glagoljici, a zajedničko svim tim kovanicama bit će 
hrvatska šahovnica. 

Uvođenje eura važan je korak u našem gospodarskom 
razvoju. Iskoristimo ovu generacijsku priliku da svi 
zajedno izgradimo još uspješniju Hrvatsku!

Andrej Plenković
predsjednik Vlade  

Zagreb, listopad 2022.



Hrvatska narodna banka će od 1. siječnja 2024. bez 
naknade mijenjati gotovinu u kunama za gotovinu u 
eurima po fiksnom tečaju, i to:

KOVANICE KUNE
(uključujući lipe) tri godine od dana uvođenja 
eura odnosno do 31. prosinca 2025.

NOVČANICE KUNE
bez vremenskog ograničenja

Automatska zamjena
Ako građani polože sve kune na svoje bankovne račune 
prije 1. siječnja 2023., neće morati dolaziti u banku, Finu 
ili Hrvatsku poštu radi zamjene valute. 

Kunski računi
Od 1. siječnja svi kunski računi automatski postaju eurski 
računi, a o detaljima o računima i osobnom financijskom 
poslovanju sve su banke dužne informirati svoje korisnike 
pisanim ili elektroničkim putem.

BESPLATNA ZAMJENA
KUNA ZA EURE

Banke, Financijska agencija (Fina) i Hrvatska pošta 
svim će potrošačima u roku od 12 mjeseci od uvođenja 
eura, to jest od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., 
mijenjati gotovinu u kunama za gotovinu u eurima 
po fiksnom tečaju. U tom se razdoblju zamjena provodi 
bez naknade, a u jednoj transakciji može se zamijeniti 
najviše 100 novčanica i 100 kovanica kuna.

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 
1 EUR = 7,53450 HRK 

KN

Sve kune na računima, 1. siječnja 2023. automatski 
će, bez naknade, biti zamijenjene eurima primjenom 
fiksnog tečaja konverzije.

Tablica za brzu konverziju kuna u eure i obrnuto

eure

1 kn
2 kn
3 kn
4 kn
5 kn

10 kn
20 kn
50 kn

100 kn
200 kn
500 kn

1000 kn
2000 kn
5000 kn

10000 kn

0,13 €
0,27 €
0,40 €
0,53 €
0,66 €
1,33 €
2,65 €
6,64 €
13,27 €

26,54 €
66,36 €
132,72 €

265,45 €
663,61 €

1327,23 €

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,10 €
0,20 €
0,50 €

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €

10 €
15 €

20 €
50 €

100 €
200 €
500 €

0,75 kn
1,51 kn

3,77 kn
7,53 kn

15,07 kn
22,60 kn
30,14 kn
37,67 kn
75,35 kn

113,02 kn
150,69 kn
376,73 kn
753,45 kn

1506,90 kn
3767,25 kn

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

kune  u eure kune u 



Etički kodeks
Pristupanjem Etičkom kodeksu 
poduzeća se obvezuju na ispravno 
preračunavanje i iskazivanje cijena, 
te da pritom neće neopravdano 
povećavati cijene. Poduzeća koja 
su pristupila Etičkom kodeksu građani 
će moći prepoznati po vizualnoj 
identifikacijskoj oznaci istaknutoj 
na prodajnom mjestu. 

Zaštita potrošača
Udruge za zaštitu potrošača u okviru projekta 
„Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja 
eura u Republici Hrvatskoj“ provjeravat će ispravnost 
preračunavanja cijena, a Državni zavod za statistiku 
mjesečno će pratiti i objavljivati kretanje prosječnih 
cijena robe i usluga.

Nadzor trgovaca i pružatelja usluga provodit će 
12 državnih institucija, među kojima je i Državni 
inspektorat.

Građani će moguće nepravilnosti moći prijaviti i 
putem web aplikacije Etičkog kodeksa. 

DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA

Od 5. rujna i plaće, mirovine, krediti, depoziti i gotovo svi 
drugi financijski računi i financijske usluge izraženi su u 
kunama i eurima. 

Iznimka od dvojnog iskazivanja cijena
Od obveze dvojnog iskazivanja cijena izuzeti su oni koji 
prodaju robu i pružaju uslugu na štandovima i klupama, 
bilo na tržnicama na malo, izvan njih ili unutar trgovačkih 
centara i ustanova. Izuzeti su i oni koji isto to rade putem 
kioska, pokretnom prodajom, prigodnom prodajom na 
sajmovima, izložbama i slično.

Dvojno iskazivanje cijena, u kunama 
i eurima, traje od 5. rujna 2022. do 
31. prosinca 2023. Cijene robe i usluga 
moraju biti izražene na jasan, čitljiv, 
vidljiv i lako uočljiv način u eurima i 
kunama po fiksnom tečaju i prema pravilima 
za preračunavanje i zaokruživanje u skladu 
sa Zakonom o uvođenju eura.



Od 1. siječnja 2023. svi 
kunski krediti i krediti s 

valutnom klauzulom u eurima 
automatski i bez troška 
postaju krediti u eurima. 

Pravilo za ugovor u kojemu je ugovorena 
fiksna kamatna stopa

U ugovoru u kojem je ugovorena fiksna kamatna
stopa, ta kamatna stopa ostaje nepromijenjena
nakon 1. siječnja 2023.

Pravilo za ugovor u kojemu je ugovorena 
promjenjiva kamatna stopa

U ugovoru u kojem je ugovorena promjenjiva kamatna 
stopa parametar kakav je bio ugovoren prije uvođenja 
eura ostaje isti.

Iznimno, u ugovoru s promjenjivom kamatnom stopom 
u kojem je ugovoreni parametar za kamatnu stopu bila 
nacionalna referentna stopa (NRS) za kunu, nakon 
uvođenja eura umjesto NRS-a za kunu primjenjuje se 
NRS za euro.

KUNSKI KREDITI AUTOMATSKI 
POSTAJU EURSKI

€

Postojeći ugovori u kojima se navode iznosi 
u kunama bit će valjani i nakon uvođenja eura.



Prva se serija sastoji od sedam 
apoena (5, 10, 20, 50, 100, 200 
i 500 eura), a druga, koja se još 
naziva serija Europa, ima iste 
apoene osim apoena od 500 eura. 
Taj se apoen više ne tiska, no i 
nadalje se može upotrebljavati kao 
sredstvo plaćanja. Bez obzira na 
seriju svaki apoen euronovčanice 
vizualno je prepoznatljiv po 
dominantnoj boji i arhitektonskom 
motivu.

Euronovčanice prikazuju arhitektonske 
motive u stilovima iz različitih razdoblja 
povijesti Europe. Druga serija naziva se 
Europa jer je na novčanicama prikazan 
portret Europe, lika iz grčke mitologije.

U optjecaju su dvije 
jednakovrijedne serije 
euronovčanica 

UPOZNAJTE 
EURONOVČANICE

prva serija

serija Europa



Serija eurokovanica sastoji se 
od osam različitih apoena:
1 cent, 2 centa, 5, 10, 20 i 50 centa 
te 1 € i 2 €. 
 
Za razliku od euronovčanica, 
eurokovanice imaju zajedničku stranu 
i nacionalnu stranu koja motivima 
upućuje na zemlju izdavanja pa time 
i Hrvatsku. Zajednička strana kovanica 
prikazuje Europsku uniju ili Europu 
i simbolizira jedinstvo EU-a. 
Na kovanicama od 1 i 2 centa te 
5 centa, Europa je prikazana na 
zemaljskoj kugli u odnosu na Afriku 
i Aziju. Eurokovanice svih država 
mogu se upotrebljavati na cijelom 
europodručju.

Geografska je karta Hrvatske 
na apoenu od dva eura, čiji obod 
krasi i stih "O lijepa, o draga, 
o slatka slobodo" iz Himne 
slobodi dubrovačkog pjesnika 
Ivana Gundulića.

Lik kune, simbol hrvatske 
novčarske tradicije još od 
13. stoljeća, na apoenu je od 
jednog eura.

Lik izumitelja Nikole Tesle nalazi 
se na apoenima od pedeset, 
dvadeset i deset centa.

Službena dvoslovna oznaka 
za Hrvatsku, HR, nalazi se na 
kovanicama od pet, dva i jednog 
centa, ispisana na glagoljici u 
obliku koji spaja ova dva slova 
u jedinstven tipografski znak.

Simboli hrvatskih eurokovanica
odabrani uz sudjelovanje građana

Hrvatska šahovnica motiv je koji 
se nalazi na pozadini svih kovanica.

Eurokovanice



Razdoblje dvojnog optjecaja, u kojem se za 
gotovinska plaćanja mogu upotrebljavati kune 
i euri, započinje 1. siječnja 2023. u 00:00 sati 
te završava 14. siječnja 2023. u 24:00 sata. 

Bankomati i drugi samoposlužni uređaji
u bankovnom poslovanju kod isplate od dana 
uvođenja eura isključivo koriste gotov novac eura. 
Prilagodba bankomata trajat će od prosinca 2022. do sredine 
siječnja 2023. te neki bankomati u tom razdoblju neće raditi.

Radi veće dostupnosti gotovine, banke će u prijelaznom razdoblju 
od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. građane osloboditi 
naknade pri podizanju gotovine debitnom karticom na 
bankomatima druge banke od one koja im je izdala karticu.

Od 1. prosinca 2022. u bankama, Fini i Hrvatskoj pošti potrošači će moći u 
jednoj transakciji nabaviti najviše dva početna paketa eurokovanica. Paket za 
potrošače sadržava 33 eurokovanice svih apoena, u vrijednosti od 13,28 eura, 
koji će potrošač moći nabaviti za novčanu protuvrijednost od 100,00 kuna.

DO EURSKE GOTOVINE
NAJLAKŠE NA BANKOMATIMA

OD 1. DO 
14. SIJEČNJA 
PLAĆANJE 
U KUNAMA I EURIMA

€

KN

Za vrijeme dvojnog optjecaja, trgovac ili primatelj 
plaćanja nije dužan prihvatiti više od 50 kovanica kune u jednoj transakciji. 
Pritom je primatelj uplate dužan primjenjivati propise o sprječavanju pranja 
novca i financiranja terorizma, koji se odnose na ograničenje svote koja se 
može platiti u gotovini.

Sufinancirano sredstvima
Europske unije

Sve informacije o euru pronađite na internetskoj stranici i na besplatnom infotelefonu. www.euro.hr  0800 20 23


