
 

Uprava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu HBOR) je na 16. sjednici 

održanoj dana 19. travnja 2022. donijela sljedeće odluke: 

➢ Odluku o produljenju roka za uplatu sredstava i izmjeni uvjeta kredita,  

➢ Odluku o odobrenju kredita po programu „EU projekti”, 

➢ Odluku o odobrenju kredita po programu „Obrtna sredstva”, 

➢ pet odluka o odobrenju kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”, 

➢ Odluku o davanju suglasnosti po Programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – 

Covid-19 mjera HBOR-u, 

➢ Odluku o odobrenju kredita po programu „Investicije privatnog sektora”, 

➢ dvije odluke o odobrenju kredita po programu „ESIF Krediti za javnu rasvjetu”, 

➢ Odluku o reguliranju odnosa po otkazanom Ugovoru o kreditu s pripadajućim Dodatkom I,  

➢ Odluku o neaktiviranju instrumenata prisilne naplate, 

➢ Odluku o reprogramu obveza kredita odobrenog po programu „IPARD”, 

➢ Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovima osiguranja izvoza u ime i za račun Republike 

Hrvatske za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021., 

➢ Odluku o prihvaćanju Izvješća o stanju portfelja po poslovima osiguranja izvoza na dan 31. 12. 

2021. te Zaključak kojim se Nadzornom odboru upućuje na znanje Izvješće o stanju portfelja po 

poslovima osiguranja izvoza na dan 31. 12. 2021., 

➢ Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedbi COVID-19 programa Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture i Ministarstva turizma i sporta za razdoblje od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021., 

➢ Odluku o primanju na znanje informacije o upućivanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva 

za osiguranje izvoza za 2021. godinu na Vladu RH, 

➢ Odluku o prihvaćanju informacije o projektu DG REFORM TSI 2021: Zaokret HBOR-ovih 

aktivnosti prema održivom financiranju i zelenoj tranziciji, 

➢ Odluku o prihvaćanju Informacije o prilikama za praćenje projekata sufinanciranih bespovratnim 

sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 i Modernizacijskog fonda, 

➢ Odluka o stavljanju Upute o provedbi sigurnosnih mjera za COVID-19 izvan snage te prestanku 

primjene Smjernica za rad i provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od 

zarazne bolesti COVID-19, 

➢ Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu usluga održavanja i podrške radu IBM BPM sustava, 

➢ Odluku o javnoj nabavi usluga redovnog i dodatnog održavanja Dabar devizne aplikacije,  

programskog rješenja za izračunavanja stope adekvatnosti jamstvenog kapitala i programskog 

rješenja za evidenciju i praćenje kolaterala, za razdoblje od 36 (tridesetšest) mjeseci – 

odobrenje za pokretanje postupka, 

➢ te ostale odluke o prihvaćanju izvješća i prijedloga iz svoje nadležnosti. 

 

Uprava je odgodila odlučivanje o Prijedlogu odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-

19 mjera” i Prijedlogu za davanje suglasnosti po Programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost 

izvoznika – Covid-19 mjera HBOR-u. 


