
 
9. sjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu HBOR) održat će se 
dana 4. ožujka 2022. sa prijedlogom sljedećeg  

 
D N E V N O G  R E D A  

 
1. Potvrđivanje Zapisnika s 6. sjednice Uprave, 

 
2. Prijedlog smanjenja kamatne stope, kredit odobren po programu „Turizam” 

 
3. Prijedlog reprograma kredita odobrenog po programu „Zaštita okoliša” 

 
4.  Prijedlog neprihvaćanja zahtjeva za produljenje roka korištenja, kredit odobren po programu 

„Gospodarstvo” 
 
5. Skraćeni prijedlog za odobrenje reprograma mikro, malim i srednjim poduzetnicima 

 
6. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”  
 
7. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva”  

 
8. Prijedlog izmjene instrumenata osiguranja kredita odobrenog po programu „Nova proizvodnja” i po 

Modelu podjele rizika  
 

9. Prijedlog izmjene uvjeta osiguranja po Ugovorima o kreditu  
 

10. Davanje suglasnosti za prolongat roka povrata pozajmica po sindiciranom Ugovoru o kreditu  
 

11. Prijedlog reprograma po Ugovoru o kreditu i izmjeni osiguranja, informacija o kršenju Ugovorne 
odredbe 

 
12. Prijedlog za produljenje roka korištenja kredita odobrenog po programu „ESIF Krediti za 

učinkovitost” 
 

15. Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2021. godinu-nerevidirani, s Izvješćem o izvršenju 
odvojenog i konsolidiranog Financijskog plana HBOR-a i Grupe HBOR za razdoblje od 1. siječnja 
do 31. prosinca 2021. 

 
16. Prijedlog Godišnjeg izvješća Grupe Hrvatska banka za obnovu i razvitak za 2021. godinu 
 
17. Prijedlozi za manje donacije 
 
18. Prijedlog za izmjenu Odluke Uprave o odobrenju manje donacije  
 
19. Prijedlog daljnjeg postupanja HBOR-a vezano za praćenje procesa osnivanja Investicijskog fonda 

Inicijative triju mora za inovacije (Three Seas Innovation Investment Fund) 
 
22. Prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o naknadama za usluge koje obavlja HBOR s pripadajućim 

Izvatkom iz Pravilnika koji se odnosi na naknade po osnovi kreditnog poslovanja 
 
23.  Prijedlog izmjene programa kreditiranja: Investicije privatnog sektora, Investicije javnog sektora, 

Mladi, žene i početnici, Obrtna sredstva 
 
37.  Razno. 
 
Točke 13. – 15., 21. – 22., 25. – 36. –  prijedlozi, izvješća i informacije. 
 


