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IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM 
TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU 

OD 01.01.2007. DO 31.12.2007. 
 
 
Hrvatski sabor je na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2007. godinu (Narodne novine, broj 137/06 i 78/07) ovlastio Vladu Republike 
Hrvatske da u ime Republike Hrvatske može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu 
novca i kapitala do ukupne svote 13.631.886.844,00 kuna, koja je iskazana u računu 
financiranja Proračuna i financijskim planovima Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta 
d.o.o., Zagreb.  
 
I. OBVEZNICE – Serija RHMF-O-172A 
 
Radi izvršavanja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske za 2007. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 25. Zakona o 
izvršavanju Državnog proračuna za 2007. godinu, na sjednici održanoj 1. veljače 2007. 
godine, donijela je Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske, uz plasman na 
domećem tržištu kapitala, u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna.  
 
Obveznice su se plasirale putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., SG 
Splitske banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank  Austria d.d. i 
Zagrebačke banke d.d., Zagreb.  
 
Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 kune. 
 
Obveznice su upisane po cijeni izdanja od 98,748% nominalnog iznosa. Kamatna stopa je 
nepromjenjiva i iznosi 4,75% godišnje. Dan dospijeća obveznica je 08. veljače 2017. godine. 
Obveznice su uplaćene 08. veljače 2007. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se 
polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću. 
 
Na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 
2007. godinu, Vlada Republike Hrvatske je radi izvršenja izdataka utvrđenih Državnim 
proračunom tijekom 2007. godine, na sjednici održanoj 05. srpnja 2007. godine donijela 
Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala, 
u iznosu od 3.000.000.000,00 kuna. Obveznice su konsolidirane s izdanjem u iznosu 
2.500.000.000,00 kuna pod oznakom RHMF-O-172A te čine integralno izdanje s dospijećem 
8. veljače 2017. godine. 
 
Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od  1,00 kune. 
 
Obveznice su izdane po cijeni od 94,111% nominalnog iznosa. Kamatna stopa je 
nepromjenjiva i iznosi 4,75% godišnje. Dan dospijeća obveznica je 08. veljače 2017. godine. 
Obveznice su uplaćene 9. srpnja 2007. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se 
polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću. 
Obveznice su se plasirale putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., Societe 
Generale-Splitske banke d.d., Split, Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank  
Austria d.d., Zagreb, Zagrebačke banke d.d., Zagreb. 
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II. OBVEZNICE – Serija RHMF-O-19BA 
 
Na sjednici održanoj 25. listopada 2007. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je 
Odluku o izdavanju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj 
protuvrijednosti  iznosa od 300.000.000,00 EUR-a. Obveznice su konsolidirane s izdanjem, u 
iznosu 200.000.000,00 EUR-a pod oznakom RHMF-O-19BA, te čine integralno izdanje s 
dospijećem 29. studenoga 2019. godine. 
 
Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od EUR 1,00. 
 
Obveznice su izdane po cijeni 100,700% nominalnog iznosa. Kamatna stopa je 
nepromjenjiva i iznosi 5,375% godišnje. Dan dospijeća obveznica je 29. studenoga 2019. 
godine. Obveznice su uplaćene 30. listopada 2007. godine. Kamata po obveznicama 
isplaćivat će se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću. 
 
Obveznice su se plasirale putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., 
Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank  Austria d.d., Zagreb i Zagrebačke 
banke d.d., Zagreb.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


