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BITNI ELEMENTI UPISNICE ZA ULAGATELJE FIZIČKE OSOBE  

za izdanje Obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2025. godine 

 

 
OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA 

 

Izdavatelj:    Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija 

Vrsta vrijednosnog papira:  Obveznica 

Nominalni iznos izdanja:  Bit će utvrđen naknadno 

Nominalni iznos jedne  

Obveznice:    1,00 EUR 

Minimalni iznos upisa  

po ulagatelju:    500,00 EUR 

Valuta namire:   EUR 

ISIN:     HRRHMFO253B1 

Datum izdanja:    8. ožujak 2023. 

Dan dospijeća:    8. ožujak 2025. 

Dan namire:    8. ožujak 2023. 

Način otplate glavnice:   Jednokratno po dospijeću 

Vrsta kamatne stope:   Fiksna 

Isplata kamate:    Godišnja isplata 

Cijena izdanja:    100,000% 

Minimalni prinos do dospijeća:  3,25% 

Minimalna kamatna stopa:  3,25%, godišnje 

Uloga Banke u izdanju:   [Vodeći agent izdanja] [Suaranžer] 

Depozitarni i platni agent  

  provedbe javne  

Ponude i izdanja Obveznica:  Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“) 

Uvrštenje:    Službeno tržište Zagrebačke burze 

 

******************************* 

 

VREMENSKI PLAN PONUDE OBVEZNICA 

Početak razdoblja  

upisa u 1. krugu:   22. veljače 2023. od 8:00 sati 

Završetak razdoblja  

upisa u 1. krugu:   01. ožujak 2023. do 20:00 sati 

Krajnji rok za uplatu  

sredstava u 1. krugu:   02. ožujak 2023. do 11:00 sati 

Datum izdanja:    08. ožujak 2023. 

Objava o konačnim  

uvjetima izdanja:   03. ožujak 2023. 

Uvrštenje Obveznica na  

Službeno tržište  

Zagrebačke burze:   ciljano jedan Radni dan nakon Datuma izdanja 

 

******************************* 
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ULAGATELJ 

Ime i prezime:  

Adresa prebivališta:  

Mjesto: 

Poštanski broj mjesta:  

Država:  

OIB:  

Datum i godina rođenja:  

Državljanstvo:  

Naziv identifikacijskog dokumenta:  

Broj i izdavatelj identifikacijskog dokumenta: 

IBAN Ulagatelja (radi isplate kamate i glavnice, te eventualni povrat uplaćenih sredstava): 

Račun Ulagatelja kod SKDD (ako je primjenjivo): 

Email kontakt: 

Telefon / Mobitel: 

 

PUNOMOĆNIK / SKRBNIK 

Ime i prezime: 

Adresa prebivališta: 

Mjesto: 

Poštanski broj mjesta: 

Država: 

OIB: 

Naziv identifikacijskog dokumenta: 

Broj i izdavatelj identifikacijskog dokumenta: 

Povezanost s Ulagateljem (punomoćnik / skrbnik): 

Email kontakt: 

Telefon / Mobitel: 

 

******************************* 

UPIS OBVEZNICA U NOMINALNOM IZNOSU OD:  

 

Potpisom Upisnice Ulagatelj prihvaća Javni poziv te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica 

sukladno Dokumentu Ponude, Javnom pozivu i Upisnici. 

 

Važna informacija Ulagatelju: Valjanom uplatom u smislu Krajnjeg roka za uplatu sredstava u 1. krugu 

smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene, odnosno proknjižene, na poseban račun broj 

[IBAN], koji je za potrebe uplate Obveznica otvoren u Banci, najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu 

sredstava u 1. krugu tj. najkasnije do 02. ožujka 2023. godine do 11:00 sati. Ulagatelj je dužan 

samostalno se informirati kod institucije za platni promet kod koje vrši uplatu naznačenih sredstava 

glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena, odnosno proknjižena, na gore navedenom 

računu kod Banke prije isteka naznačenog Krajnjeg roka za uplatu sredstava u 1. krugu. U skladu s 

Dokumentom ponude i Javnim pozivom, Izdavatelj nema obvezu prihvatiti takvu zakašnjelu uplatu.  

 

Ukoliko Ulagatelj do isteka Krajnjeg roka za uplatu sredstava u 1. krugu ne uplati cjelokupni iznos koji 

je naznačen pod „Upis Obveznica u nominalnom iznosu od:“, za izračun broja Obveznica koje će mu se 

alocirati uzet će se iznos koji je stvarno uplaćen na ime upisa Obveznica. Ukoliko Ulagatelj do isteka 

Krajnjeg roka za uplatu sredstava u 1. krugu uplati iznos koji je viši od iznosa naznačenog pod „Upis 



OVAJ DOKUMENT PREDSTAVLJA SAMO NACRT TE SE KAO TAKAV NE POPUNJAVA 

Stranica 3 od 4 

 

Obveznica u nominalnom iznosu od:“, za izračun broja Obveznica koje će mu se alocirati uzet će se iznos 

koji je naznačen pod „Upis Obveznica u nominalnom iznosu od:“. U tom slučaju, višak novčanih sredstava 

koje je Ulagatelj uplatio iznad iznosa potrebnog na ime upisa konačno alociranih Obveznica bit će 

isplaćen u roku 7 (sedam) Radnih dana od Datuma izdanja Obveznica na račun Ulagatelja naveden 

pod "IBAN Ulagatelja (radi isplate kamate i glavnice od SKDD-a, te eventualni povrat uplaćenih sredstava):“. 

 

POTPIS: 

Naznaka mjesta i datuma 

Mjesto za potpis 

Ime i prezime potpisnika (Ulagatelj ili punomoćnik ili skrbnik) 

 

 
******************************* 

 

Potpisom Upisnice ista postaje obvezujuća i neopoziva za Ulagatelja, a Ulagatelj (i potpisnik Upisnice 

ako je različit od Ulagatelja) posebno izjavljuje: 

- da je upoznat s uvjetima i sadržajem Dokumenta Ponude, Javnog poziva i svih drugih 

dokumenata Izdavatelja objavljenih na internetskoj stranici Ministarstva financija Republike 

Hrvatske https://mfin.gov.hr/ u vezi s izdanjem Obveznica te da iste u cijelosti razumije i 

prihvaća;   

- da su svi podaci u Upisnici potpuni, istiniti i točni te da je naznačeni IBAN račun otvoren na 

ime Ulagatelja; 

- da su mu prilikom predaje Upisnice u poslovnici Banke uručene instrukcije za uplatu sredstava 

s jasno naznačenim IBAN računom na koji je potrebno uplatiti novčana sredstva na ime upisa 

Obveznica i pozivom na broj; 

- ukoliko ne posjeduje račun vrijednosnih papira u SKDD-u, da je suglasan da mu predmetni 

račun otvori SKDD sukladno aktima SKDD-a, a temeljem podataka navedenih u Upisnici (bilo 

koje daljnje eventualne radnje u vezi računa vrijednosnih papira Ulagatelja preuzimaju SKDD i 

Ulagatelj); 

- da je suglasan da Izdavatelj ili Banka kao [Vodeći agent izdanja] [Suranžer] može dati SKDD-u 

nalog za preknjižbu alociranih Obveznica na račun vrijednosnih papira Ulagatelja u skladu s 

aktima SKDD-a, te kako je upoznat da Izdavatelj ili Banka u tu svrhu može razmjenjivati sve 

podatke sadržane u Upisnici radi realizacije stjecanja alociranih Obveznica te primitka 

novčanih iznosa na koje Ulagatelj ima pravo temeljem alociranih Obveznica pod uvjetima iz 

Dokumenta Ponude i Javnog poziva; 

- da prihvaća da Ulagatelj postane imateljem alociranih Obveznica nakon što one budu upisane 

na računu vrijednosnih papira Ulagatelja u SKDD-u; 

- suglasnost da alocirani iznos Obveznica može biti i manji od nominalnog iznosa Obveznica 

navedenog u dijelu „Upis Obveznica u nominalnom iznosu od“ pod uvjetima iz Dokumenta 

Ponude i Javnog poziva; 

- suglasnost da se, u slučaju uplate iznosa većeg od potrebnog na ime upisa konačno alociranih 

Obveznica, razlika u takvom plaćenom iznosu, kao i iznos eventualno uplaćen nakon Krajnjeg 

roka za uplatu sredstava u 1. krugu vrati u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od dana 

prispijeća zakašnjele uplate ili isteka Razdoblja ponude, ovisno što je kasnije na navedeni IBAN 

račun Ulagatelja, te da Ulagatelju ne pripada pravo na bilo kakve kamate u tom slučaju; 

- da je upoznat da Banka, kao [Vodeći agent izdanja] [Suaranžer], u odnosu na osobne podatke 

sadržane u Upisnici i u dokumentaciji koju Banka zadržava u izvorniku ili preslici (dalje u tekstu: 

„Osobni podaci“), vrši obradu osobnih podataka u svojstvu izvršitelja obrade u ime i za račun 

Izdavatelja kao voditelja obrade, sve sukladno obavijesti iz članka 13. Opće uredbe o zaštiti 

https://mfin.gov.hr/
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podataka koju je Izdavatelj kao voditelj obrade objavio uz Javni poziv dostupan na Internet 

stranici Ministarstva financija Republike Hrvatske https://mfin.gov.hr/.  

- da je upoznat kako Izdavatelj i/ili Banka može u ime i za račun Izdavatelja provjeravati njegov 

identitet te je upoznat kako Izdavatelj i/ili Banka mogu poduzeti radnje u skladu sa zakonima i 

propisima koji se odnose na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja 

novca, financiranje terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama koje 

mogu biti podloženi ekonomskim i trgovinskim sankcijama, i koje radnje mogu uključivati, ali 

ne isključivo, zahtjev za dodatnom provjerom podataka te nemogućnost prihvaćanja i/ili 

obvezu povrata novca primljenog tijekom ili nakon Razdoblja ponude;  

- ni Izdavatelj niti Banka ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nepotpunost, neistinitost i/ili 

netočnost podataka u Upisnici ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu 

nastati Ulagatelju. 

 

https://mfin.gov.hr/

