
 

 

 

OPĆE INFORMACIJE  

Obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2025. godine 

oznake vrijednosnog papira RHMF-O-253B, ISIN: HRRHMFO253B1 

 

Izdavatelj: Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija, Katančićeva 5, Zagreb 

1. Informacije o kreditnoj instituciji 

Naziv kreditne 

institucije 
Privredna banka Zagreb d.d. 

Adresa  

Broj telefona 

Elektronička adresa 

Broj telefaksa 

Internetska stranica 

Radnička cesta 50, Zagreb 

01 636 0000 

pbz@pbz.hr 

01 636 0063 

www.pbz.hr 

2. Tijela nadležna za nadzor kreditne institucije 

Naziv tijela Hrvatska narodna banka HANFA 

Adresa  

Broj telefona  

Elektronička adresa  

Broj telefaksa  

Internetska stranica 

Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 

01 456 4555 

zastita.potrosaca@hnb.hr  

01 461 0551 

www.hnb.hr  

Franje Račkog 6, Zagreb 

01 6373 200 

info@hanfa.hr  

01 4811 507 

www.hanfa.hr  

3. Opis glavnih značajki proizvoda 

Osnovne informacije 

o proizvodu 

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija objavila je dana 16. veljače 2023. godine Dokument 

Ponude u odnosu na namjeru izdanja i ponude obveznice Republike Hrvatske ciljanog nominalnog iznosa EUR 

1.000.000.000,00 (jednu milijardu eura) s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i jednokratnom otplatom 

glavnice, dospijeća 2025. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-O-2538 i međunarodne identifikacijske 

oznake (lSlN) HRRHMFO253B1 ("Obveznice") s osnovnim uvjetima izdanja kako su prikazani niže u tablici. 

 
Obveznice mogu upisati i uplatiti u Prvom krugu upisa ulagatelji koji se obvežu upisati najmanje EUR 500,00 i koji 

su punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su 

rezidenti u Republici svi uz uvjet upisa minimalnog iznosa upisa po ulagatelju. Iznad minimalnog iznosa upisa po 

ulagatelju ne postoji ograničenje upisa Obveznica, tj. moguće je upisati bilo koji iznos viši od EUR 500,00. 

 

U skladu s važećim hrvatskim poreznim zakonodavstvom, dohodak koji na temelju isplaćenih kamata iz 

obveznica ostvare porezni obveznici fizičke osobe ne podliježe obračunu i plaćanju poreza na dohodak u 

Republici Hrvatskoj. Kapitalni dobici što će ih prodajom Obveznica ostvariti fizike osobe, porezni rezidenti, smatrat 

će se primicima po osnovi dohotka od kapitala od kapitalnih dobitaka i oporezivat će se porezom na dohodak 

od kapitala po stopi od 10% i eventualno prirezom porezu na dohodak.   

 

Osnovni uvjeti izdanja Obveznica navedeni su u Javnom pozivu koji je dostupan na internetskoj stranici 

Ministarstva financija Republike Hrvatske https://mfin.gov.hr/ i na internetskoj stranici Zagrebačke burze 

https://zse.hr/ kao i Dokument Ponude od dana 16. veljače 2023. koji sadrži podatke o svim uvjetima ponude te 

rizicima ulaganja u Obveznice. Izdavatelj je na naznačenim Internet stranicama osim Dokumenta Ponude i 

Javnog poziva, objavio i druge dokumente u skladu s Dokumentom Ponude i Javnim pozivom. 
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Mogući rizici 

Sredstva uložena u obveznice nisu pokrivena sustavom osiguranja depozita niti sustavom zaštite ulagatelja. 

Ulaganjem u vrijednosne papire, pa tako i u dužničke vrijednosne papire kao što su i Obveznice, ulagatelji se 

izlažu rizicima i trebali bi razmotriti takve rizike prije donošenja odluke o kupnji Obveznica. 

 

Ulagatelji trebaju biti svjesni da bi ulaganje u vrijednosne papire, pa tako i Obveznice, moglo značajno utjecati 

na ostvarenu dobit odnosno gubitak ulagatelja. U nastavku su navedeni značajni rizici povezani s Obveznicama: 

– Rizik inflacije 

– Rizik neispunjenja obveza izdavatelja po izdanim Obveznicama 

– Rizik prikladnosti Obveznica 

– Rizik povezan s financiranjem ulaganja u Obveznice pozajmljenim sredstvima 

– Rizik povezan uz raspodjelu (alokaciju) Obveznica pri izdanju 

– Rizik izmjene uvjeta Obveznica 

– Rizik od nedovoljno raspoloživih sredstava radi ispunjenja obveze plaćanja prijevremenog dospijeća 

Obveznica 

– Rizik povezan uz pravo izdavatelja na otkup Obveznica prije dospijeća 

– Rizik nelikvidnosti na sekundarnom tržištu 

– Rizik promjenjivosti tržišne cijene obveznica i kamatnih stopa 

– Rizik povezan s transakcijskim troškovima i naknadama za trgovanje Obveznicama na sekundarnom tržištu 

– Rizik promjene relevantnih propisa 

– Rizici povezani s oporezivanjem prihoda ostvarenih ulaganjem u obveznice.  

Moguće je da navedeni rizici nisu jedini rizici vezani uz Obveznice te potencijalni drugi rizici mogu imati negativne 

učinke u odnosu na Obveznice,  

 

Svi potencijalni ulagatelji se pozivaju da pročitaju Dokument Ponude i Javni poziv prije donošenja odluke o 

ulaganju u Obveznice kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju 

u Obveznice.   

Negativno ciljno 

tržište 

Za ovaj proizvod preporučeno razdoblje ulaganja je dvije godina. Ulaganja sredstava u proizvod ne preporučuje 

se osobama starijim od 78 godina. 

Način podnošenja 

prigovora 

Potrošač može podnijeti pisani prigovor ako smatra da se Banka ne pridržava uvjeta iz ugovora o pružanju 

bankovnih odnosno financijskih usluga ili općih uvjeta poslovanja ili odredaba mjerodavnih propisa kojima se 

uređuje predmetna usluga i zaštita potrošača, osobno svim poslovnicama Banke, putem pošte na adresu: 

Privredna banka Zagreb d.d., Praćenje zadovoljstva klijenata i upravljanje prigovorima, Radnička cesta 44, HR-

10000 Zagreb ili na adresu bilo koje poslovnice Banke, telefaksom 01/636 00 63 ili slanjem e-maila na adresu 

pbz365@pbz.hr.  Banka je dužna potrošaču izdati Potvrdu o zaprimljenom prigovoru. 

Mjesto obavljanja 

usluge 

Usluge koje Banka pruža Izdavatelju u upisu Obveznica u prvom krugu razdoblju ponude namijenjenom fizičkim 

osobama obavljaju se u poslovnicama Banke i putem digitalne platforme PBZ Investor.  

4. Naknade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt osobe 

Djelatnici  poslovnice  

 

Kontakt centar  - besplatni info telefon  0800 365 365 

Datum dokumenta:  Veljača, 2023. 

 

Početni minimalni iznos ulaganja: 500,00 EUR

Godišnja kamata stopa*: 3,25%

Iznos Postotak (%)

Ukupni troškovi 0,00 EUR 0,00

od čega:

a.) Trošak upisa 0,00 EUR 0,00

Jednokratni troškovi koji nastaju prilikom upisa Obveznice u razdoblju javne ponude

Transakcijski troškov i ** 0,00 EUR 0,00

0,00 EUR 0,00

b.) Troškovi usluge 0,00 EUR 0,00

Naknada za inv esticijsku uslugu inv esticijskog sav jetov anja 0,00 EUR 0,00

Plaćanje od trećih osoba koje Banka prima u v ezi s inv esticijskom uslugom klijentu

Utjecaj ukupnih troškova i naknada na povrat ulaganja: 0,00 EUR (0,00%)

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA I NAKNADA

Tablica prikazuje iznos ukupnih troškov a i naknada pov ezanih s upisom Obv eznica Republike Hrv atske dospijeća 2025. godine, oznake v rijednosnog papira 

RHMF-O-253B u razdoblju jav ne ponude. Pretpostav ka je da se uložena sredstav a u iznosu od 10.000,00 EUR drže do dospijeća Obv eznice.

Pretpostavka u ovom primjeru je da se Obveznice drže do dospijeća, te nisu uključeni mogući t roškovi t rgovanja Obveznicama na sekundarnom t ržištu.

*   Minimalna kamatna stopa prema Javnom pozivu. Konačni prinos do dospijeća, kamatna stopa, količina Obveznica, te alokacija Obveznica bit  će 

naknadno utvrđeni i objavljeni u Objavi o konačnim uvjet ima izdanja.

**   U slučaju da se uplata za upis Obveznica vrši s računa u Privrednoj banci Zagreb d.d.  Iznos t roškova ne uključuje eventualne druge t roškove 

primjerice, ovjere punomoći, pribave dokumentacije ili t roškove uplate s računa u drugim financijskim inst itucijama.
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