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5. KONTROLNI POPIS (CHECKLIST) 
 
PRIPREMA ZA ZAMJENU KUNE EUROM 
 
□ Jeste li upoznati s datumom uvođenja eura? 

 
□ Jeste li utvrdili učinak eura na funkcioniranje i poslovnu aktivnost?  

 
□ Jeste li izradili Akcijski plan (plan aktivnosti) pripreme za zamjenu kune eurom s jasnim 

rasporedom aktivnosti koje je potrebno napraviti? 
 
□ Kako će se upravljati zamjenom valuta (vremenski okviri, dovoljan broj ljudskih i 

financijskih resursa, koordinacija s ostalim poslovnim funkcijama)? 
 
□ Imate li u planu učinkovito praćenje kako bi se otkrili mogući problemi i rizici? 

 
□ Jeste li upoznati sa svim informacijama vezanim uz postupak uvođenja eura? 

 
 
PRILAGODBA RAČUNOVODSTVENOG I FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA 
 

□ Je li financijski plan za godinu u kojoj se uvodi euro iskazan u eurima? 
 

□ Znate li od kojeg se datuma ili za koje se razdoblje povrat poreza i prijelazne evidencije 
i izvješća (npr. porez na dobit, PDV, zadržani porez na dobit i naknade radnicima), 
uključujući i financijska izvješća, moraju podnositi s iznosima u eurima? 

 
□ Jesu li pregledani Statut, suvlasnički ugovori i ostali temeljni akti? 
 
□ Jesu li članovi trgovačkog društva (dioničari, imatelji poslovnih udjela, članovi društva 

osoba) obaviješteni o mogućim promjenama u njihovim poslovnim udjelima 
(dionicama)? 

 
PRILAGODBA INFORMACIJSKIH SUSTAVA 
 

□ Je li utvrđen popis svih informacijskih sustava koje koristite (npr. za fakturiranje, obračun 
plaća (obračunska platna lista), informacije o upravljanju, sustavi karata, upravljanje 
zalihama i sl.) na koje će utjecati zamjena valuta? 
 

□ Jesu li utvrđeni svi informacijski sustavi na koje će utjecati zamjena valuta?  

 
□ Je li prikupljena informacija od pružatelja usluga informacijskih sustava o tome 

ispunjavaju li spomenuti sustavi zahtjeve kod zamjene valute u euro (npr. sposobnost 
rada s dvije ili više valuta, dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti 
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u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena, podrška kod izmjene obrazaca i izvješća, pravilna 
primjena pravila za preračunavanje i zaokruživanje, dokumentacija povijesnih podataka 
u službenoj valuti)? 

 
□ Je li utvrđen hardver informacijskih sustava kojeg je potrebno ažurirati ili zamijeniti (npr. 

serveri, prijenosna računala, tipkovnice, pisači, blagajne, automati za prodaju, čitači 
kartica)? 

 
□ Jesu li utvrđeni i pravovremeno rezervirani neophodni vanjski izvori za prilagodbu 

informacijskih sustava? 
 

□ Je li provjerena pravovremena dostupnost ažuriranja i zamjena informacijskih sustava? 
 

□ Jesu li utvrđena sučelja koja povezuju različite unutarnje informacijske sustave, 
uključujući i sustave koji su povezani sa sustavima partnera, dobavljača, itd.? 

 
□ Koji se sustavi moraju – iz poslovne i/ili tehničke perspektive – promijeniti i kada (npr. 

potreba za sinkroniziranom promjenom određenih sustava)? 
 

□ Je li pripremljena i provedena unutarnja prilagodba informacijskih sustava ili prilagodba 
provedena od strane vanjskih izvršitelja? 

 
□ Jesu li utvrđene potrebe za testiranjem informacijskih sustava te vremenski okvir 

potreban za testiranje? 
 
□ Koje su implikacije elektroničkog načina plaćanja? 

 
 
UPRAVLJANJE GOTOVIM NOVCEM 
 

□ Je li procijenjena potražnja za gotovinom u eurima u prvim tjednima nakon zamjene 
valuta za potrebe obavljanja gotovinskih transakcija te da li se stupilo u kontakt s 
bankom u vezi opskrbe gotovim novcem eura prije službenog datuma uvođenja eura 
(posredna predopskrba, pojednostavljena posredna predopskrba)? 

 
□ Je li naručen tzv. početni paket kovanica?  

 
□ Je li se u dovoljnoj mjeri razmotrilo pitanje logistike i sigurnosti (skladištenje, fizička 

zaštita, osiguranje novca, itd.)? 
 

□ Jesu li predviđene specifične mjere postupanja s gotovinom u eurima i u kunama 
prilikom naplata? 

 
□ Jesu li predviđene mjere osposobljavanja radnika u pogledu fizičkih obilježja i sigurnosti 

novčanica i kovanica u eurima? Jesu li predviđene mjere osposobljavanja s obzirom na 
postupanje s gotovinom u eurima? 
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INFORMIRANJE I OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA 
 

□ Jesu li planirane i u financijskom planu predviđene mjere osposobljavanja (npr. radnici 
u izravnom kontaktu s potrošačima, koji rade s gotovinom, koji rade u informatičkom 
odjelu, itd.)? 

 
□ Jesu li radnici obaviješteni o mogućim sitnim odstupanjima na iznosima neto plaće, 

neoporezivim naknadama (pravila o preračunavanju i zaokruživanju iznosa, itd.)? 
 

□ Je li u planu uspostava kontaktne točke gdje će se moći dobiti tražene informacije? 
 
INFORMIRANJE POTROŠAČA 
 

□ Jesu li potrošači, uključujući i poslovne partnere, kontaktirani i informirani o uvođenju 
eura u Hrvatsku? 

 
□ Jeste li upoznati s informacijama vezano uz dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih 

iskaza vrijednosti te kako će biti provedeno (na samoj robi, na polici na regalnoj etiketi, 
izvan poslovnih prostorija, putem telefona, na internetskim stranicama, cjenici, računi 
itd.)? 

 
□ Je li razrađen plan utvrđivanje cijena u eurima (pravila o preračunavanju, zaokruživanju, 

itd.)? 
 

□ Jeste li se odlučili za pristupanje Etičkom kodeksu? Ako da, pristupite na vrijeme kako bi 
mogli dobiti potreban logotip (vizualnu identifikacijsku oznaku)! 
 

□ Imate li uspostavljene unutarnje kontrole  za provjeru ispravnosti preračunatih cijena i 
rješavanje prigovora potrošača? 

 
 
UGOVORI 
 

□ Jesu li provjereni svi postojeći ugovori (ugovori o radu, ugovori o zakupu, ugovori s 
poslovnim partnerima izvan europodručja, ugovori s bankama i ostalim poslovnim 
subjektima)? 
 
 

 
 




