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Почитувани сограѓани 

драги хрвати, 

 
од 1 јануари 2023 година, 

Хрватска ќе ја замени куната 

со евро и еврото ќе биде 

нашата нова валута. 
Со пристапувањето кон 
Европската Унија, Хрватска 
воедно одлучи и да стане  

член на еврозоната, а по девет и пол години 

членство во Унијата, земјата е спремна за тој важен 
чекор. 

 

Во мај 2018 година, Владата усвои стратегија за 

воведување на еврото. Благодарение на 

исполнувањето на преземените обврски кон 

почетокот на пандемијата, во јули 2020 година 

земјата влезе во банкарската унија и европскиот 

механизам за размена на валути II, што беше 

последниот чекор пред воведувањето на еврото. 

Предуслов за тоа беше политичка стабилност, 

одговорно управување со јавните финансии и 

спроведување реформи. 

 

Хрватска ќе стане 20. членка на еврозоната. Со 

пристапувањето кон Шенген зоната, усвојувањето 

на еврото ќе значи заокружување на стратешките 

цели на Владата и насочување кон подлабока 

интеграција во Европската Унија. Заради полесно 

навикнување на еврото, од 5 септември оваа 

година до 31 декември 2023 година, сите цени ќе 

се изразуваат паралелно во куни и евра. Целта на 

оваа брошура е да ги пружи сите потребни  

информации и да ви го олесни приспособувањето на 

новата валута. Со оглед дека еврото е втората најсилна 

валута во светот, нашата економија и нашите граѓани 

ќе бидат подобро заштитени од идните кризи. 

 

Замената на куните со евра нема да им причинува 

дополнителен трошок на нашите граѓани, затоа што 

ќе се одвива по фиксна стапка од 7,53450 куни за 

едно евро. Воопшто нема причини за стравување 

дека за поскапување поради размената. 

Истовремено водиме сметка за заштита на 

потрошувачите за да би спречиле неоправдан раст 

на цените. Преминот кон еврото е долгорочно 

зајакнување на конкурентноста и отпорност на 

хрватската економија, односно подигнување на 

животниот стандард на хрватските граѓани. 

 

Куната, која е симбол на хрватската монетарна 

традиција, ќе ја задржиме на монети од 1 евро, додека 

пак другите монети во евра ќе ги имаат нашите 

национални мотиви: картата на Хрватска и стихот на 

Гундулиќ „O lijepa, o draga, o slatka slobodo“, како и 

ликот на Никола Тесла и меѓународната ознака за 

Хрватска (HR) на глаголица, а заедничко на сите тие 

пари ќе биде хрватската шаховница. 

 

Воведувањето на еврото е важен чекор во нашиот 

економски развој. Да ја искористиме секоја можност 

сите заедно да изградиме поуспешна Хрватска! 

 
Андреј Пленковиќ 

претседател на владата наn  

Загреб, октомври 2022 година. 



БЕСПЛАТНА ЗАМЕНА 
НА КУНИ ЗА ЕВРА 
Сите куни на сметките од 1 јануари 2023 година 
автоматски ќе бидат заменети со евра по фиксен 
курс без дополнителни надоместоци. 

Банките, Финансиската агенција (Fina) и 

Хрватската пошта на сите потрошувачи во рок од 

12 месеци по воведувањето на еврото, односно од 

1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 

година, ќе ја менува готовината во куни со 

готовина во евра по фиксен курс. Во тој период, 

менувањето ќе се одвива без надоместоци, а во 

една трансакција ќе може да се заменат најмногу 

100 банкноти и 100 монети во куни. 

 

 

 

 
 

 
Народната банка на Хрватска од 1 јануари 2024 
година без надоместок ќе менува готовина во куни 
за готовина во евра по фиксен курс: 

 
БАНКНОТИ ВО КУНИ 
без временско ограничување 

МОНЕТИ ВО КУНИ 
(вклучително липи) три години од денот на 
воведување на еврото, односно до 31 
декември 2025 година. 

Автоматска замена 

Ако граѓаните ги стават сите свои куни на 
банкарските сметки пред 1 јануари 2023 година, 
нема да мора да одат во банка, Fina или во 
Хрватската пошта за да ги заменат. 

Сметки во куни 

Од 1 јануари, сите сметки во куни автоматски 
стануваат сметки во евра, а за деталите за сметките и 
личното финансиско деловно работење, сите банки се 
должни да ги информираат своите корисници по 
писмен или електронски пат. 

 
Табела за брзо претворање на куни во евра и обратно 

 

куни во евра евра во куни 

1 kn = 0,13 € 0,10 € = 0,75 kn 

2 kn = 0,27 € 0,20 € = 1,51 kn 

3 kn = 0,40 € 0,50 € = 3,77 kn 

4 kn = 0,53 € 1 € = 7,53 kn 

5 kn = 0,66 € 2 € = 15,07 kn 

10 kn = 1,33 € 3 € = 22,60 kn 

20 kn = 2,65 € 4 € = 30,14 kn 

50 kn = 6,64 € 5 € = 37,67 kn 

100 kn = 13,27 € 10 € = 75,35 kn 

200 kn = 26,54 € 15 € = 113,02 kn 

500 kn = 66,36 € 20 € = 150,69 kn 

1000 kn = 132,72 € 50 € = 376,73 kn 

2000 kn =   265,45 € 100 € = 753,45 kn 

5000 kn = 663,61 € 200 € = 1506,90 kn 

10000 kn =  1327,23 € 500 € = 3767,25 kn KN 

ФИКСНА СТАПКА НА РАЗМЕНА: 

1 EUR = 7,53450 HRK 



ДВОЈНО ИЗРАЗУВАЊЕ ЦЕНИ 

Етички кодекс 

Со пристапувањето кон етичкиот 

кодекс, претпријатијата се обврзуваат 

на правилно пресметување и 

изразување на цените, а притоа да не 

ги зголемуваат цените неоправдано. 

Претпријатијата кои пристапиле 

кон етичкиот кодес ќе бидат 

препознатливи визуелно според 

идентификациска ознака која треба да 

биде истакната 

на продажното место. 

 

Од 5 мај и платите, пензиите, кредитите, депозитите 

и сите други финансиски сметки и услуги се 

изразуваат во куни и евра. 

 

Исклучок од двојно изразување цени 

Исклучок од оваа обврска е оние кои продаваат 

стоки и пружаат услуги на тезги и клупи, било на 

пазари на мало, надвор од нив или во трговските 

центри и установи. Исклучок се и оние кои исто 

така работат преку киосци, вршат продажба во 

движење, продажба на саеми, изложби и слично. 

Заштита на потрошувачите 

Здруженија за заштита на потрошувачите во рамките 
на проектот „таен купувач за заштита на 

потрошувачите во процесот на воведување на еврото 
во Република Хрватска“ ќе ја проверуваат исправноста 
на пресметувањето на цените, а Државниот завод за 
статистика ќе го следи и ќе го објавува месечно текот 
на просечните цени на стоките и услугите. 

Надзорот на трговци и даватели на услуги ќе го 

спроведуваат 12 државни институции, меѓу кои и 

Државниот инспекторат. 

Граѓаните ќе можат да ги пријавуваат неправилностите 

преку веб-апликацијата за етички кодекс. 

 
Двојното изразување цени во куна  

и евра ќе трае од 5 септември 2022 

година до 31 декември 2023 година. 

Цените на стоките и услугите мора да 

бидат изразени на јасен, читлив, видлив  

и лесно воочлив начин во евра и куни по 

фиксен курс и според правилата за 

пресметување и заокружување во 

согласност со законот за воведување 

евра. 

EТИЧКИ КОДЕКС 



КРЕДИТИТЕ ВО КУНИ 
АВТОМАТСКИ СЕ ПРЕТВОРААТ ВО 
ЕВРА 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постоечки договори во кои износите се 

наведуваат во куни ќе бидат важечки и 

по воведувањето на еврото. 

Правило за договор во кој е 

договорена фиксна каматна стапка 

Во договорите во кои е договорена фиксна 

каматна стапка, таа каматна стапка останува 

непроменета по 1 јануари 2023 година. 

 

Правило за договор во кој е договорена 

променлива каматна стапка 

Во договор во кој е договорена променлива 

каматна стапка, параметарот каков што бил 

договорен пред воведувањето на еврото 

останува ист. 

Како исклучок, во договорите со променлива 

каматна стапка во кои договорениот параметер 

за каматна стапка била националната 

референтна стапка (NRS) за куни, по 

воведувањето евра наместо NRS за куни ќе се 

применува NRS за евра. 

€ 

Од 1 јануари 2023 година, 
сите кредити во куни и 

кредити со валутна калузула 
во евра автоматски и без 

трошок стануваат кредити во 
евра. 



ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО 
ЕВРО БАНКНОТИТЕ 

Во промет има две серии 

на евро банкноти со иста 

вредност 

 
 
 
 
 

прва серија 

 

Првата серија се состои од седум 

апоени (5, 10, 20, 50, 100, 200 

и 500 евра), а другата се нарекува серија 

„Европа“ и има исти апоени, освен апоени 

од 500 евра. Тој апоен веќе не се печати, 

но сепак може да се користи во иднината 

како средство за плаќање. Без разлика на 

серијата, секој апоен на евро банкнота 

визуелно е препознатлив според 

доминантната боја и архитектонскиот 

мотив. 

 

Евро банкнотите прикажуваат 

архитектонски мотиви и стилови од 

различни историски периоди на Европа. 

Другата серија се нарекува „Европа“ затоа 

што на банкнотите е прикажан портрет на 
Европа, лик од грчката митологија. 

 
 

 
 
 
 
 

серија „Европа“ 



Монети 
 

Серијата од евро монети се 

состои од осум различни апоени: 

1 цент, 2, 5, 10, 20 и 50 центи 

односно 1 € и 2 €. 

 
За разлика од евро банкнотите, 

евро монетите имаат заедничка 

страна и национална страна на која 

мотивите упатуваат на земјата што 

ги издава, а со тоа и на Хрватска. 

Заедничката страна на моментите ја 

прикажува Европската Унија или 

Европа и го симболизираат 

единството на ЕУ. 

На монетите од 1 и 2 центи, 

односно 5 центи, Европа е 

прикажана на земјината топка 

во однос на Африка и Азија. 

Евро монетите на сите држави 

може да се употребуваат на 

целото подрачје на 

Европската Унија. 

 
Симболи на евро монетите 

избрани со учество на граѓаните 

Хрватската шаховница е мотив кој 

се наоѓа на заднината на сите монети. 

 

Географска карта на Хрватска 

е видлива на апоени од две евра 

на чиј раб е испишано „O lijepa, 

o draga, o slatka slobodo“ од 

химната за слободата на 

дубровничкиот поет Иван 

Гундулиќ. 

 

 
Ликот на куната, симболот 

на хрватската столетна 

парична традиција  

13.е видлив на апоени од по 

едно евро. 

 
 
 

Ликот на Никола Тесла се 

наоѓа на апоените од педесет, 

дваесет и десет центи. 

 

Службениот код за 

Хрватска, HR, се наоѓа на 

монетите од пет, две и еден 

цент, испишан на глаголица во 

облик кој ги спојува овие две 

букви во единствен типографски 

знак. 



ОД 1. ДО 
14. ЈАНУАРСКА  
ИСПЛАТА 
ВО КУНИ И ЕВРА 
Периодот на двојна циркулација на валутите во кои 

готовинското плаќање може да биде во куни и евра 

започнува на 1 јануари 2023 година во 00:00 часот и 

завршува на 14 јануари 2023 година во 24:00 часот. 

За време на двојната циркулација на валутите,  

трговците или примачитена исплата не се  

должни да прифќаат повеќе од 50 монети во куни  

во една трансакција. Притоа, примачот на исплата е должен да ги применува  

прописите за спречување на перење пари и финансирање тероризам кои се  

однесуваат на ограничување на квотите што може да се плаќаат во готовина. 

Од 1 декември 2022 година, во банките, Fina и Хрватската пошта 

потрошувачите ќе можат во една трансакција да набават најмногу два 

почетни пакети на евро монети. Пакетот за потрошувачи содржи 33 

евро монети од сите апоени во вредност од 13,28 евра кој 

потрошувачот може да ги набави за парична противвредност од 100,00 

куни. Сите информации за еврото ќе ги најдете на интернет-страницата и на бесплатниот информативен број.  

www.euro.hr 0800 20 23 

Кофинансирано со 

средства на 

Европската Унија

€ 

KN 

ДО ЕВРОПСКА ГОТОВИНА 
НАЈЛЕСНО НА БАНКОМАТИТЕ 

Банкоматите и другите самоуслужни уреди 
во банкарството што вршат исплати од денот на 
воведување на еврото ќе користат исклучиво готовина во 
евра. 

Приспособувањето на банкоматите ќе трае од декември 2022 

година до средината на јануари 2023 година, а некои 

банкомати во тој период нема да работат. 

Поради достапноста на готовината, банките во преодниот 

период од 15 декември 2022 година до 15 јануари 2023 

година ќе ги ослободуваат граѓаните од надоместоци при 

подигнувањето готовина со дебитна картичка на сите 

банкоматите, како на своите така и на банкоматите на другите 

банки. 

http://www.euro.hr/

