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OPĆENITA OBAVIJEST    
O POSTUPKU I UVJETIMA PRERAČUNAVANJA CIJENA 

I DRUGIH NOVČANIH ISKAZA VRIJEDNOSTI 
 

FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS d.o.o., temeljem članka 63. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao 

službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/2022, 88/2022; dalje u tekstu: Zakon) te članaka 2. i 3. 

Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute 

Republike Hrvatske (NN br. 90/2022; dalje u tekstu: Pravilnik) ovim putem ulagateljima objavljuje Općenitu 

obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Ova informacija 

odnosi se na sve kategorije ulagatelja investicijskih fondova. 

Dana 1. siječnja 2023. godine euro će postati službena valuta Republike Hrvatske te će se toga dana provesti 

preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije 

sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. 

Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske 

unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. (NN 85/22),  i iznosi 7,53450 kuna za jedan 

euro.  

S obzirom da FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS d.o.o. upravlja jednim alternativnim investicijskim fondom 
- Feelsgood investicijskim fondom s društvenim učinkom – čija se cijena udjela sukladno pravilima fonda od 
početka rada fonda iskazuje u eurima, neće doći do preračunavanja cijene udjela iz kune u euro niti će 
FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS d.o.o. o konverziji obavještavati ulagatelje putem individualne 
obavijesti.  
 

S obzirom da se cijene usluga (naknade) FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS d.o.o. iskazuju u postotku, 

iste u navedenom razdoblju neće biti dvojno prikazane u našim poslovnim prostorijama i na internetskoj 

stranici.  
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