
 
 
   
 

Prilog 9 - Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu OPK-COVID-03/20 
 

 
Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu 

 
Osiguranik se obvezuje, uz odredbe koje na odgovarajući način odražavaju svrhu i predmet ovog 
Sporazuma o osiguranju portfelja, u sve Ugovore o kreditu uvrstiti odredbe kojima se na odgovarajući 
način prenosi sljedeće: 
 

1. Utvrđenje da je Kredit odobren u suradnji s Osigurateljem po Programu osiguranja. 
 

2. Izjava Izvoznika da je u cijelosti upoznat s Programom osiguranja i Općim uvjetima te da je 
suglasan da se Kredit odobri u skladu s Programom osiguranja. 

 
3. Ovlaštenje Osiguraniku i Osiguratelju od strane Izvoznika (eventualno i jamca/sudužnika) da 

vrše uvid u poslovne knjige Izvoznika (eventualno i jamca/sudužnika), ostalu dokumentaciju 
vezanu uz Kredit, službena financijska izvješća Izvoznika ili druge dokumente na temelju kojih 
je Osiguranik utvrdio veličinu i ostvareni prihod Izvoznika u skladu s Kriterijima prihvatljivosti 
za uključenje kredita u portfelj u odnosu na Izvoznika, dokument na temelju kojeg je Osiguranik 
utvrdio iznos Kredita u skladu s Kriterijima prihvatljivosti za uključenje kredita u portfelj u 
odnosu na Kredit iz točke 1.2. Programa osiguranja, kao i poslovne knjige Osiguranika koje se 
tiču Kredita i Ugovora o kreditu. 

 
4. Obveza Izvoznika da na zahtjev Osiguranika i/ili Osiguratelja dostavi informacije i/ili 

dokumentaciju potrebne za provedbu Programa osiguranja.  
 

5. Utvrđenje da je Kredit namijenjen isključivo za financiranje likvidnosti Izvoznika u okviru Covid-
19 mjere Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu. 

 
6. Utvrđenje da je netočno ili neistinito davanje podataka od strane Izvoznika razlog za otkaz 

Kredita. 
 

7. Utvrđenje da, u skladu s Općim uvjetima: 
a) trenutkom isplate Odštete i/ili Troškova prisilne naplate Osiguraniku, na Osiguratelja 

prelaze sve tražbine iz Ugovora o kreditu zajedno sa sporednim pravima, uključujući 
instrumente osiguranja, i to do visine ukupno isplaćene Odštete i/ili Troškova prisilne 
naplate, uvećano za zakonsku zateznu kamatu koja pripada Osiguratelju, a koja teče 
od dana isplate do dana podmirenja tražbina Osiguratelja, 

b) će Osiguratelj nakon isplate Odštete ustupiti radi ispunjenja Osiguraniku tražbine 
navedene pod a) ove točke te da će ovlastiti Osiguranika na vođenje svih potrebnih 
radnji i postupaka naplate, 

c) je Osiguratelj ovlašten u svakom trenutku jednostranom pisanom izjavom upućenom 
Osiguraniku, od Osiguranika preuzeti nenamireni dio tražbina navedenih pod a) ove 
točke zajedno sa pripadajućim sporednim pravima natrag, te nastaviti samostalno voditi 
sve potrebne radnje i sve postupke naplate. 

Izjavu Izvoznika da izričito pristaje na pravne učinke iz ove točke Priloga i da neće stavljati 
prigovore po tim osnovama. 

 
8. Informiranje Izvoznika će u slučaju zaprimanja zahtjeva za informacijama koji je sukladan 

Zakonu o pravu na pristup informacijama i/ili utemeljen na presudi bilo kojih sudova, 
eventualnim izmjenama propisa, i/ili odlukama bilo kojeg nadležnog tijela, Osiguratelj 
podnositeljima zahtjeva za informacijama dostavljati podatke koje će sudovi smatrati, odnosno, 
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propisi i/ili nadležno tijelo određivati da su javno dostupni podaci na dan kada se isti budu 
dostavljali.  

 
9. Izjava Izvoznika kojom potvrđuje da Izvoznik ili/i odgovorne osobe Izvoznika nisu pravomoćno 

osuđene za kazneno djelo prijevare iz čl. 236., prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 246., 
primanje mita u gospodarskom poslovanju iz čl. 252., davanje mita u gospodarskom poslovanju 
iz čl. 253., zločinačko udruženje iz čl. 328., počinjenje djela u sastavu zločinačkog udruženja 
iz čl. 329. te kaznena djela iz glave XXVIII. Kaznenog zakona, kao i druga kaznena djela 
povezana s korupcijom. 

 
10. Osiguranik u Ugovoru o kreditu mora utvrditi: da je na temelju Programa osiguranja portfelja 

kredita za likvidnost izvoznika – Covid–19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu i 
Sporazuma o osiguranju portfelja broj _____ zaključenog dana __. __. ____. između 
Osiguratelja i Osiguranika, a po kojem je osiguran povrat Kredita iz Ugovora o kreditu, Izvoznik 
datumom potpisa Ugovora o kreditu, ostvario potporu iz poglavlja 3.2. Privremenog okvira 
sadržanu u osiguranju portfelja kredita za Kredit, s nižim premijama osiguranja, u iznosu 
osiguranja od __________ kuna. (navesti iznos koji je jednak umnošku Stope pokrića i iznosa 
Kredita) 

 
Ako Izvoznik koristi subvencioniranje Premije, Osiguranik u Ugovoru o kreditu mora utvrditi da 
je sukladno uvjetima Programa subvencioniranja premije osiguranja – COVID-19 mjera 
Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu PSP/1-2020, a u svrhu subvencioniranja troška ili 
dijela troška Premije koji bi Izvoznik bio obvezan podmiriti Osiguraniku na ime osiguranja 
kredita iz Ugovora o kreditu, Izvoznik primio državnu potporu sadržanu u subvencioniranom 
iznosu/dijelu iznosa Premije koja iznosi _____________ HRK, što predstavlja EUR 
protuvrijednost ___________ po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obračuna, 
a koja potpora se dodjeljuje na temelju poglavlja 3.1. Komunikacije Komisije – Privremenog 
okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-
19 (SL C 91, 20.03.2020.) sa svim naknadnim izmjenama i dopunama. 

 
Potporu sadržanu u osiguranju portfelja kredita, kao i u obliku subvencioniranja premije 
osiguranja dodjeljuje Osiguratelj sukladno iznad navedenim Programu osiguranja i Programu 
subvencioniranja koji su usvojeni na temelju programa potpora „Program pojedinačnog i 
portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika – COVID – 19“, usklađenim s 
Komunikacijom Komisije.1 

 
11. Pribaviti od Izvoznika potpisanu Izjavu podnositelja zahtjeva o potporama, koja čini privitak 

ovom dokumentu. 

 
1 Komunikacija Komisije - Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji 
COVIDa-19 (SL C 91I, 20. 3. 2020.) i izmjene privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u 
aktualnoj pandemiji COVIDa-19 (SL C 112I, 4. 4. 2020.; SL C 164, 13. 5 .2020; SL C 218, 2. 7. 2020: SL C 340I, 13. 10. 2020) 
(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13
_oct_2020_hr.pdf) 
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 Ime / tvrtka poduzetnika 
Adresa i mjesto sjedišta 
OIB   
 

IZJAVA O POTPORAMA 

Ovime Ime / tvrtka poduzetnika kao podnositelj zahtjeva za kredit/potporu (u daljnjem tekstu: podnositelj 
zahtjeva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: 
HBOR) izjavljuje sljedeće: 

I.          STATUS PODNOSITELJA ZAHTJEVA 

Podnositelj zahtjeva ovime izjavljuje kako na dan 31.12.2019. godine nije bio poduzetnik u teškoćama u smislu 
Uredbe o općem skupnom izuzeću2. 

 
II. POTPORE TEMELJEM PRIVREMENOG OKVIRA ZA MJERE DRŽAVNE POTPORE U SVRHU 

PODRŠKE GOSPODARSTVU U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-19 

1. KORIŠTENJE POTPORE TEMELJEM PRIVREMENOG OKVIRA ZA MJERE DRŽAVNE POTPORE U 
SVRHU PODRŠKE GOSPODARSTVU U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-19 

Podnositelj zahtjeva do sada (označiti): 

☐ a) nije koristio 
☐ b) koristio je 

potpore temeljem Komunikacije Komisije – Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške 
gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 (SL C 91, 20.03.2020.)3 sa svim naknadnim izmjenama i 
dopunama (dalje: Privremeni okvir). 

Ukoliko je odgovor pod b), ispunite tablicu u Prilogu A: 

 
III. ZAKLJUČNE IZJAVE 

Podnositelj zahtjeva izjavljuje kako ne podliježe neizvršenom nalogu za povrat državne potpore na temelju 
prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i neusklađenom s unutarnjim tržištem.  

Podnositelj zahtjeva izjavljuje kako je upoznat s važećim propisima o državnim potporama te u slučaju da 
Europska komisija kao tijelo nadležno za nalaganje povrata državnih potpora donese odluku kojom se od 
Republike Hrvatske zahtijeva da poduzme sve neophodne mjere kako bi od korisnika povukla sredstva potpore 
kao nezakonite ili zloupotrijebljene (dalje: odluka o povlačenju potpore), suglasan je i obvezuje se vratiti HBOR-u 
ukupan iznos državnih potpora kojeg treba povući sukladno odluci o povlačenju potpore, uključujući i kamatu po 
odgovarajućoj stopi koju odredi Komisija, plativom od dana kada je nezakonita potpora stavljena na raspolaganje 
korisniku do dana povlačenja, tj. povrata iznosa potpore. 

Podnositelj zahtjeva izjavljuje kako je upoznat s obvezom HBOR-a da, ukoliko kao davatelj potpore sam utvrdi da 
su, prema pravilima pravne stečevine Europske unije, stečeni uvjeti za povrat potpore, HBOR provodi povrat 

 
2 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.6.2014.) s izmjenama i dopunama iz Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o 
izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje 
baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije 
i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20.6.2017.) 
3https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_
hr.pdf 
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potpore sukladno svakodobno važećem Zakonu o državnim potporama, kao i odgovarajućim propisima Europske 
unije. 

Podnositelj zahtjeva izjavljuje kako je upoznat s HBOR-ovom obvezom izvještavanja nadležnih institucija za 
praćenje dodijeljenih državnih potpora i potpora male vrijednosti sukladno svakodobno važećim propisima, a koja 
također uključuje prenošenje podataka navedenih u ovoj Izjavi i u pratećoj dokumentaciji trećim osobama, kao i 
javnu objavu podataka o odobrenim potporama i načinu njihovog korištenja, od strane trećih osoba/nadležnih 
institucija u sklopu izvješća o odobrenim potporama koja im je HBOR obvezan dostavljati, te izjavljuje da je s 
navedenim izvještavanjem, prenošenjem i javnom objavom podataka suglasan. 
 
 
Mjesto i datum  Ime i prezime ovlaštene osobe i potpis 
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Prilog A – uz potpore dodijeljene temeljem Privremenog okvira 

R. 

Br. 

Datum 
dodjele 
potpore 

Program potpore usklađen s 
Privremenim okvirom 

Davatelj 
potpore 

Instrument potpore 
iz Privremenog 

okvira 

Ukupan iznos 
odobrenih 

sredstava u HRK 

Način utvrđivanja 
iznosa kredita za 

potpore iz odjeljaka 3.2. 
do 3.4. 

Maksimalni iznos 
kredita u HRK po 

kriteriju iz stupca 7 

Odobreni iznos 
kredita u HRK kod 
potpore iz odjeljka 

3.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.     Choose an 
item. Choose an item.   Choose an item.     

      Choose an 
item. Choose an item.   Choose an item.     

      Choose an 
item. Choose an item.   Choose an item.     

      Choose an 
item. Choose an item.   Choose an item.     

 
LEGENDA: 
Stupac 2. Datum dodjele potpore - datum akta o dodjeli potpore (odluke davatelja potpore ili ugovora o kreditu, ugovora o jamstvu ili ugovora o dodjeli potpore za subvencioniranje premije) 
Stupac 3. Program potpore usklađen s Privremenim okvirom - naziv programa potpore usklađenog s Privremenim okvirom: npr. Program dodjele potpore HBOR-a usklađen s Privremenim 

okvirom, Program osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjera HBOR-a, Program subvencioniranja premije osiguranja – COVID-19 mjera HBOR-a, itd. 
Stupac 4.  Davatelj potpore - naziv davatelja potpore (npr. HBOR, HAMAG-BICRO, MMPI – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede i dr.)  
Stupac 5.  Instrument potpore iz Privremenog okvira: 

3.1. Potpora u obliku bespovratnih sredstava, poreznih olakšica i povoljnijih uvjeta plaćanja, povratnih predujmova, jamstava, zajmova - za: kredit HBOR-a/garanciju HAMAG-a 
do 800.000 EUR za industriju, 120.000 EUR za ribarstvo i 100.000 za poljoprivredu, Mjeru A MMPI, subvenciju kamatne stope HBOR-a, subvenciju premije osiguranja HBOR-a 
itd. 

 3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove - za garancije HAMAG-a iznad 800.000 EUR, program osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjera HBOR-a, Mjeru B 
MMPI (iznad 800.000 EUR) 

  3.3. Potpora u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za zajmove - za kredite HBOR-a iznad 800.000 EUR, npr. izravni krediti HBOR-a 
3.4. Potpore u obliku jamstva i zajmova preko kreditnih institucija i drugih financijskih posrednika - za sve kredite HBOR-a preko poslovnih banaka (iz COVID okvira, MPR, itd…) 

Stupac 6. Ukupan iznos odobrenih sredstava u HRK - unosi se nominalni iznos odobrenih sredstava (iznos kredita, iznos jamstva/garancije/portfeljnog osiguranja, iznos subvencije kamate, 
iznos subvencije premije osiguranja), u HRK  

 
Sljedeći stupci ispunjavaju se za mjere odobrene temeljem odjeljaka 3.2., 3.3., 3.4.: 
Stupac 7. Način utvrđivanja iznosa kredita sukladno točki 25.d) odnosno 27.d) Privremenog okvira podatak kojeg korisniku daje davatelj potpore: 

- dvostruki godišnji iznos rashoda za plaće, ili  
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- 25% ukupnih prihoda u 2019.godini, ili  
- iznos potreban za likvidnost u 12/18 mjeseci za velikog/MSP korisnika. 
- Nije primjenjivo ako je u stupcu 5. odabran instrument 3.1. 

Stupac 8. Maksimalni iznos kredita po kriteriju iz stupca 7 - podatak kojeg korisniku daje banka ili davatelj potpore; za utvrđivanje može li se korisniku odobriti nova mjera i u kojem iznosu. 
Ukoliko je iznos kredita po mjerama 3.2. do 3.4. iz stupca 6 i/ili stupca 9 jednak iznos maksimalnog iznosa kredita iz stupca 8, korisnik ne može ostvariti novu COVID potporu 

Stupac 9. Odobreni iznos kredita – ispunjava se samo za garancijske mjere iz odjeljka 3.2. Privremenog okvira poput Programa osiguranja kredita za likvidnost izvoznika – COVID-19 mjera 
HBOR-a, jamstava MMPI, garancija HAMAG-a: Unosi se odobreni iznos kredita banke 

U slučaju da je podnositelj zahtjeva koristio više mjera/instrumenata potpore prema Privremenom okviru, za svaku od korištenih mjera/instrumenata potpore potpora treba ispuniti poseban redak 
u tablici. 
 
 


