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Поштоване суграђанке 

и суграђани, драге 

Хрватице и Хрвати, 

 
Хрватска ће 1. јануара 

2023. куну заменити евром 

који ће постати наша нова 

валута. 

Приступањем Европској 

унији, 

Хрватска је истовремено 

донела одлуку и о придруживању еврозони, а 

након девет и по година чланства у Унији 

спремна је за тај важан корак. 

 
Влада је у мају 2018. године усвојила Стратегију 

за увођење евра. Захваљујући испуњењу свих 

преузетих обавеза упркос пандемији, већ смо у 

јулу 2020. године ушли у банковну унију и 

Европски валутни механизам II, последњи корак 

пре увођења евра. Предуслов за то била је 

политичка стабилност, наше одговорно 

управљање јавним финансијама и спровођење 

реформи. 

 
Хрватска ће постати 20. чланица еврозоне. Уз 

приступање Шенгенском простору, усвајањем 

евра заокружићемо стратешке циљеве ове владе 

који су усмерени ка дубљој интеграцији у 

Европску унију. Ради лакшег привикавања на 

евро, од 5. септембра ове године до 31. 

децембра 2023. године све цене се изражавају 

паралелно у кунама и у еврима. Сврха ове 

брошуре је пружање свих потребних информација како 

бисте се лакше прилагодили новој валути. С обзиром на 

то да је евро друга најснажнија валута на свету, наша 

привреда и наши грађани ће бити боље заштићени од 

будућих криза. 

 
Замена куне евром грађанима неће донети 

додатне трошкове зато што ће се вршити по 

фиксном курсу од 7,53450 куна за један евро. 

Због тога не треба да бринете да ће доћи до 

поскупљења услед конверзије. Истовремено 

водимо рачуна о заштити потрошача како бисмо 

спречили неоправдан раст цена. Сврха преласка 

на евро је дугорочно јачање конкурентности и 

отпорности хрватске привреде и подизање 

животног стандарда хрватских грађана. 

 
Куну, симбол хрватске новчане традиције, 

задржаћемо на кованици од једног евра, док ће 

друге кованице евра такође красити наши 

национални мотиви: карта Хрватске и Гундулићев 

стих „О лијепа, о драга, о слатка слободо”, лик 

Николе Тесле и међународна ознака за Хрватску 

(HR) на глагољици, а заједнички мотив свим тим 

кованицама биће хрватска шаховница. 

 
Увођење евра је важан корак у нашем привредном 

развоју. Искористимо ову генерацијску прилику да 

сви заједно изградимо још успешнију Хрватску! 

 
Андреј Пленковић 

председник Владе 

Загреб, октобар 2022. 



БЕСПЛАТНА ЗАМЕНА 
КУНА ЗА ЕВРЕ 
Све куне на рачунима 1. јануара 2023. године 
аутоматски ће, без накнаде, бити замењене 
еврима применом конверзије по фиксном курсу. 

Банке, Финансијска агенција (Фина) и Хрватска 

пошта ће свим потрошачима у року од 12 

месеци од увођења евра, односно од 1. јануара 

2023. до 31. децембра 2023. године, мењати 

готовину у кунама за готовину у еврима 

по фиксном курсу. У том периоду замена ће се 

вршити без накнаде, а у једној трансакцији 

може се заменити највише 100 новчаница и 100 

кованица куна. 

 

 
 

Хрватска народна банка ће од 1. јануара 2024. године 
без накнаде мењати готовину у кунама за готовину у 
еврима по фиксном курсу, и то: 

 
НОВЧАНИЦЕ КУНЕ 
без временског ограничења 

КОВАНИЦЕ КУНЕ 
(укључујући липе) три године од дана 
увођења евра, односно до 31. децембра 
2025. 

Аутоматска замена 
Ако грађани положе све куне на своје банковне 
рачуне пре 1. јануара 2023. године, неће морати 
да долазе у банку, Фину или Хрватску пошту ради 
замене валуте. 

Рачуни у кунама 

Од 1. јануара сви рачуни у кунама аутоматски постају 
рачуни у еврима, а о детаљима о рачунима и личном 
финансијском пословању све банке су дужне да 
обавесте своје кориснике писаним или електронским 
путем. 

 
Таблица за брзу конверзију куна у евре и обрнуто 

 

куне   у      евре евре у       куне 

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 

10.000 kn =  1327,23 € 500 € =   3767,25 kn 

ФИКСНИ КУРС КОНВЕРЗИЈЕ 

1 EUR = 7,53450 HRK 

KN 



ДВОЈНО ИСКАЗИВАЊЕ ЦЕНА 

Етички кодекс 

Приступањем Етичком 

кодексу, компаније се 

обавезују на исправно 

прерачунавање и исказивање 

цена, при чему неће 

неоправдано повећавати 

цене. Грађани ће моћи 

да препознају компаније које су 

приступиле Етичком кодексу  по визуелној 

идентификационој ознаци истакнутој 

на продајном месту. 

Од 5. септембра и плате, пензије, кредити, 

депозити и готово сви други финансијски рачуни 

и финансијске услуге изражени су у кунама и 

еврима. 

 

Изузетак од двојног исказивања цена 

Од обавезе двојног исказивања цена изузети су 

они који продају робу и пружају услуге на 

штандовима и клупама, било на пијацама на 

мало, ван њих или унутар тржних центара и 

установа. Изузети су и они који исто то раде 

путем киоска, покретне продаје, организоване 

продаје на сајмовима, изложбама и слично. 

Заштита потрошача 

Удружења за заштиту потрошача у оквиру пројекта 

„Тајни купац за заштиту потрошача у процесу 

увођења евра у Републици Хрватској” ће 

проверавати исправност прерачунавања цена, 

а Државни завод за статистику ће на месечном 

енивоу пратити и објављивати кретање 

просечних цена роб и услуга. 

Надзор трговаца и пружалаца услуга ће 

вршити 12 државних институција, међу 

којима је и Државни инспекторат. 

Грађани ће могуће неправилности моћи да 

пријаве и путем веб-апликације Етичког 

кодекса. 

 
Двојно исказивање цена, у кунама 

и еврима, траје од 5. септембра 2022. 

до 31. децембра 2023. године. Цене робе 

и услуга морају бити изражене на  јасан,  

читљив, видљив и лако уочљив начин у 

еврима и у кунама по фиксном курсу и 

према правилима за прерачунавање и 

заокруживање, а у складу са Законом 

о увођењу евра. 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 



КРЕДИТИ У КУНАМА АУТОМАТСКИ 
ПОСТАЈУ КРЕДИТИ У ЕВРИМА 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постојећи уговори у којима се наводе износи 

у кунама ће важити и након увођења 

евра. 

Правило за уговор у ком је 

уговоренафиксна каматна стопа 

У уговору у ком је уговорена фиксна каматна 

стопа, каматна стопа ће остати непромењена и 

након 1. јануара 2023. 

 

Правило за уговор у ком је 

уговоренапроменљива каматна 

стопа 

У уговору у ком је уговорена промењива 

каматна стопа, параметар који је био уговорен 

пре увођења евра остаће исти. 

Изузетно, у уговору с промењивом каматном 

стопом у ком је уговорени параметар за каматну 

стопу била национална референтна стопа (НРС) 

за куну, након увођења евра уместо НРС-а за 

куну примењиваће се НРС за евро. 

€ 

Од 1. јануара 2023. године, 
сви  кредити у кунама и 

кредити с валутном 
клаузулом у еврима 

аутоматски и без трошка 
постају кредити у еврима. 



УПОЗНАЈТЕ 
НОВЧАНИЦЕ ЕВРА 

У оптицају су две важеће серије 

новчаница евра 

 
 
 
 
 

прва серија 

Прва серија састоји се од седам 

апоена (5, 10, 20, 50, 100, 200 

и 500 евра), а друга, која се 

још назива „серија Европа”, 

има исте апоене осим апоена 

од 500 евра. Тај апоен се више 

не штампа, али се и даље 

може користити као средство 

плаћања. Без обзира на 

серију, сваки апоен новчанице 

евра је визуелно 

препознатљив по доминантној 

боји и архитектонском мотиву. 
 

Новчанице евра приказују 

архитектонске мотиве у стиловима 

из различитих периода историје 

Европе. Друга серија назива се 

„Европа” јер је на новчаницама 

приказан портрет Европе, лика из 

грчке митологије. 

 

 
 

серија Европа 



Кованице евра 
Серија кованица евра састоји 

се од осам различитих апоена: 

1 цент, 2 цента, 5, 10, 20 и 50 
центи и 1 € и 2 €. 

 
За разлику од новчаница евра, 

кованице евра имају заједничку 

страну и националну страну која 

мотивима означава земљу 

издавања, па тиме 

и Хрватску. Заједничка страна 

кованица приказује Европску 

унију или Европу 

и симболизује јединство Европске уније. 

На кованицама од 1 и 2 

цента и 5 центи, Европа је 

приказана на 

земаљској кугли у односу на 

Африку и Азију. Кованице евра 

свих држава могу се користити 

у целој еврозони. 

 
Симболи хрватских кованица 

евра одабрани уз учешће 

грађана 

Хрватска шаховница је мотив који 

се налази на позадини свих 

кованица. 

 
Географска карта Хрватске налази се 

на апоену од два евра, чији 

обод краси стих „О лијепа, о 

драга, о слатка слободо” из 

Химне слободи дубровачког 

песника Ивана Гундулића. 

 

 
 

Лик куне, симбол 

хрватске новчарске 

традиције још од 13 

века, налази се на 

апоену од једног евра. 

 

 
 

Лик проналазача Николе Тесле 

налази се на апоенима од 

педесет, двадесет и десет центи. 

 
 

Службена двословна 

ознака за Хрватску, HR, 

налази се на кованицама 

од пет, два и једног цента, 

исписана на глагољици у 

облику који спаја ова два 

слова у јединствен 

типографски знак. 



ОД 1. ДО 
14. ЈАНУАРА 
ПЛАЋАЊЕ 
У КУНАМА И ЕВРИМА 
Период двојног оптицаја током ког се за 

готовинска плаћања могу користити куне и 

еври почиње 1. јануара 2023. у 00.00 сати 

и завршава се 14. јануара 2023. у 24.00. 

За време двојног оптицаја, трговац или прималац 

плаћања није дужан да прихвати више од 50 кованица куне у једној 

трансакцији. Притом је прималац уплате дужан да примењује прописе о 

спречавању прања новца и финансирања тероризма који се односе на 

ограничење износа који се може платити у готовини. 

Од 1. децембра 2022. године у банкама, Фини и Хрватској пошти 

потрошачи ће  у оквиру једне трансакције моћи да набаве највише два 

почетна пакета кованица евра. Пакет за потрошаче садржи 33 

кованице евра свих апоена, у вредности од 13,28 еура, који ће 

потрошач моћи да набави за новчану противвредност од 100,00 куна. 

Све информације о евру пронађите на веб-сајту и путем бесплатног инфотелефона. www.euro.hr  0800 20 23 

Суфинансирано 

средствима Европске 

уније 

€ 

KN 

ДО ГОТОВИНЕ У ЕВРИМА НАЈЛАКШЕ НА БАНКОМАТИМА 

Банкомати и други самоуслужни уређаји 
у банковном пословању код исплате од дана увођења  
евра искључиво користе готовину у еврима. 
Прилагођавање банкомата трајаће од децембра 2022.  
до средине јануара 2023. године, па неки банкомати  
у том периоду неће радити. 

Ради веће доступности готовине, банке ће у релазном 

периоду од 15. децембра 2022. до 15. јануара 2023. 

године грађане ослободити накнаде за подизање 

готовине дебитном картицом на банкоматима друге 

банке од оне која им је издала картицу. 

http://www.euro.hr/

