
PRAVNI PRAKTIKUM
23. rujna 2022. (petak) u 10:00 sati

Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb
+

Izravan prijenos putem ZOOM platforme

Pripreme pravnih subjekata za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
1. siječnja 2023. godine euro će postati službena valuta u Republici Hrvatskoj, a Hrvatska će postati članica europodručja. Uvođenje 
eura zahtijeva ozbiljnu i stručnu prilagodbu pravnog okvira Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravne sigurnosti i stvaranja uvjeta 
za nesmetano, neprekinuto i učinkovito funkcioniranje gospodarstva. Krovni Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici 
Hrvatskoj, uz utvrđivanje osnovnih načela koja su temelj svih odredaba, detaljno razrađuje pravila postupanja, ali i sve aktivnosti koje 
će se provoditi nakon što Vijeće EU donese odluku da ispunjavamo sve potrebne preduvjete za ulazak u europodručje, a kroz njegove 
odredbe proces se usmjerava kako bi se proveo u zadanim okvirima i uz smanjenje svih neizvjesnosti na najmanju moguću mjeru.

Predavačice: Renata Matošević, dipl. iur. (HNB)
            Ana Zorić, dipl. iur. (MINFIN)

TEME

1.  Uvodni pregled Nacrta prijedloga zakona o uvođenju eura 
kao službene valute
• Uvodne odredbe
•  Temeljna načela postupka uvođenja eura kao službene 

valute
•  Opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje
•  Pojašnjenje osnovnih pojmova: dvojni optjecaj, dvojno 

iskazivanje, fiksni tečaj konverzije, primjena načela nepre-
kidnosti pravnih instrumenata

•  Priprema proračuna i financijskih planova, poslovne knji-
ge, prijava poreza

2.  Priprema poslovnih subjekata i javnih tijela za uvođenje 
eura — pregled smjernica i uputa

•  Pravila postupanja u razdoblju dvojnog optjecaja
•  Pravila postupanja u razdoblju dvojnog iskazivanja
•  Osvrt na Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu 

zamjene hrvatske kune eurom
•  Osvrt na Uputu o procesu prilagodbe poslovnih procesa 

subjekata opće države za poslovanje u euru

3.  Pripreme kreditnih institucija i drugih institucija iz finan-
cijskog sektora za uvođenje eura

•  Opskrba i zamjena gotovog novca
•  Dvojno iskazivanje u financijskom sektoru

•  kod kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za 
platni promet, institucija za elektronički novac i drugih 
vjerovnika

•  kod pružatelja financijskih usluga
•  Primjena načela neprekidnosti u financijskom sektoru
•  Preračunavanje novčanih sredstava i preračunavanje kod 

ugovora o kreditu i ugovora o leasingu
•  Preračunavanje iznosa kod naloga za plaćanje iskazanog u 

kuni
•  Prilagodba kamatnih stopa
•  Obavještavanje klijenata
•  Preračunavanje nominalne vrijednosti vrijednosnih papira

4.  Tijela ovlaštena za nadzor, prekršajne odredbe i stupanje 
na snagu zakona

5. Pitanja i odgovori



PRIJAVNICA

Pripreme pravnih subjekata za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
23. 9. 2022., 10:00 h

Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb
+

Izravan prijenos putem ZOOM platforme

Ime i prezime:     E-mail:  

Ime i prezime:     E-mail:  

Ime i prezime:     E-mail:    

Naziv subjekta:    OIB: 

Adresa (ulica i broj):     Mjesto i poštanski broj:   

Telefon:  

Sudjelovanje:  

Uživo – Hotel International                       Prijenos – Zoom platforma     

Prijavite se na vrijeme – broj sudionika je ograničen!

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, u korist tvrtke LEXPERA d.o.o., OIB 79506290597, Tuškanova 37, 10 000 Zagreb, na žiro račun 
broj: HR4223600001102463978, otvoren kod Zagrebačke banke. Poziv na broj: 00 2309-OIB. Popunjenu prijavnicu molimo poslati 
na: pravnipraktikum@iusinfo.hr; fax: 01/5999-919 ili adresu: LEXPERA d.o.o., Tuškanova 37, 10 000 Zagreb.

Vaša gore navedena e-mail adresa koristit će se za slanje prezentacija predavača, obavijesti o nadolazećim događajima te 
ostalim novostima pružatelja usluge.

Događaj može biti sniman/fotografiran. 

Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije/snimke u sklopu promotivnih aktivnosti (uključujući objave na Internet stranicama) 
molimo javite se našem osoblju na događaju, kako bi Vas povratno kontaktirali i uvažili Vaš zahtjev. Zahvaljujemo se na Vašoj 
podršci.

Kotizacija:

  700,00 kn + PDV (875,00 kn) za Premium pretplatnike IUS-INFO portala   /   92,91 € + PDV (116,14 €)

  700,00 kn + PDV (875,00 kn) za pretplatnike InSOLVE portala   /   92,91 € + PDV (116,14 €)

  790,00 kn + PDV (987,50 kn) za Standard pretplatnike IUS-INFO portala   /   104,86 € + PDV (131,08 €)

  899,00 kn + PDV (1.123,75 kn) za sve ostale sudionike   /   119,32 € + PDV (149,15 €)

Naknada uključuje prezentaciju predavača i videozapis događaja.

COVID-19 i mjere opreza:

• Zaštitne maske za sve sudionike 

• Prozračna dvorana i prilagođen raspored sjedenja

• Dezinfekcijska sredstva

Vaša pitanja možete postaviti već sada. Pošaljite nam ih na e-mail: pravnipraktikum@iusinfo.hr

Potpis odgovorne osobe  
 

U   dana   M. P.  

Za dodatne informacije nazovite na broj 01/5999-918 ili pošaljite upit na e-mail: pravnipraktikum@iusinfo.hr


