
 
23. sjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu HBOR) održat će se 
dana 3. lipnja 2022. sa prijedlogom sljedećeg  

 
D N E V N O G  R E D A  

 
 

1. Potvrđivanje Zapisnika s 21. sjednice Uprave, 
 

2. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”, 
 

3. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”, 
 

4. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”, 
 

5. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”, 
 

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

7. Prijedlog za izdavanje suglasnosti za isplatu dobiti i povrat pozajmice, kredit odobren po programu 
„Obrtna sredstva – Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima”, 
 

8. Prijedlog promjene ugovornih odredbi u dijelu instrumenata osiguranja i uvjeta korištenja kredita,  
 

9. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”,  
 

10. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”, 
 

11. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”, 
 

12. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Obrtna sredstva COVID-19 mjera”, 
 
13. Prijedlog za izmjenu strukture ulaganja, produljenje roka korištenja i izmjenu uvjeta korištenja 

kredita prema Ugovoru o kreditu i prijedlog za produljenje počeka i izmjenu uvjeta osiguranja prema 
Ugovoru o kreditu, 

 
14. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Poduzetništvo mladih, žena i početnika”, 

 
15. Prijedlog odobrenja kredita po programu „Poduzetništvo mladih, žena i početnika”, 

 
16. Prijedlog ne knjiženja obračunatih zakonskih zateznih kamata po otkazanom Ugovoru o kreditu, 

 
17. Prijedlog otpusta duga, 

 
18. Prijedlog otpisa s trajnim isknjiženjem, 

 
19. Prijedlog nagodbe po Ugovoru o kreditu, 

 
20. Prijedlog otpisa potraživanja s trajnjim isknjiženjem, 

 
21. Prijedlog za povećanje volumena portfelja za provođenje COVID-19 programa portfeljnog i 

pojedinačnog osiguranja ugovorenog s HBOR-om kao kreditorom,  
 

22. Prijedlog za odobrenje osiguranja po Programu osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja,  
 

23. Prijedlog za odobrenje osiguranja po Programu osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja, 
izmjenu uvjeta osiguranja, zaključenje novog ugovora o osiguranju te za sporazumni raskid 
postojećeg ugovora o osiguranju kratkoročnih izvoznih potraživanja, 
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24. Prijedlog odobrenja sudjelovanja predstavnika HBOR-a u pružanju tehničke pomoći Crnoj Gori,  
 
26. Prijedlog Odluke o sklapanju Dodatka VIII Sporazumu o osiguranju portfelja kredita za likvidnost 

izvoznika – Covid-19 mjera, 
 

27. Financijska izvješća financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ na dan 31. 
prosinca 2021. godine, 
 

30. Razno. 
 
 
Točke 25., 28. – 29. –  prijedlozi i izvješće 
 

 
 

 
 

 


