
 
Uprava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu HBOR) je na 37. sjednici održanoj 
dana 26. kolovoza 2022. donijela sljedeće odluke i zaključke: 

 
➢ Odluku o utvrđivanju sadržaja i strukture općenite i individualne obavijesti klijentima sukladno 

Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, 

➢ Odluku o izmjeni instrumenata osiguranja i davanju suglasnosti za prodaju prema Ugovoru o 
kreditu, 

➢ četiri odluke o provedenom godišnjem praćenju, 

➢ Odluku o davanju suglasnosti za isplatu dobiti po Ugovoru o klupskom kreditu po programu Obrtna 
sredstva COVID-19 mjera i Modelu podjele rizika, 

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

➢ Odluku o produljenju roka korištenja prema Ugovoru o kreditu odobrenom po “Kreditnoj liniji za 
financiranje vodoopskrbe i odvodnje na području Republike Hrvatske”, 

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

➢ Zaključak o upućivanju Revizijskom odboru HBOR-a na razmatranje nerevidiranih Skraćenih 
odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja HBOR-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2022., 

➢ Zaključak o upućivanju Nadzornom odboru HBOR-a na razmatranje nerevidiranih Skraćenih 
odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja HBOR-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2022.,  

➢ Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju odvojenog i konsolidiranog Financijskog plana HBOR-a 
i Grupe HBOR za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022., 

➢ Odluku o donošenju: izmjena i dopuna programa kreditiranja Investicije privatnog sektora, EU 
projekti, Poduzetništvo mladih, žena i početnika, Investicije javnog sektora, Obrtna sredstva, 
Priprema izvoza, Financijsko restrukturiranje i privremenoj kriznoj mjeri Obrtna sredstva KRIZA 
2022 – mjera, 

➢ tri odluke o odobrenju sponzorstva,  

➢ Odluku o javnoj nabavi usluge nadogradnje sustava Navision (Salda-konti) u sklopu projekta 
prelaska na EURO – odobrenje pokretanja pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne 
objave poziva na nadmetanje, 

➢ Odluku o prihvaćanju ponude za nabavu usluge nadogradnje sustava OfficePoint za pripremu 
digitalne razmjene podataka o pošiljkama sa ePK sustavom Hrvatske pošte, 

➢ Odluku o prihvaćanju ponude za nabavu usluge pretplate (pristupa) bazi znanja iz područja 
informatičko-komunikacijske tehnologije, 

➢ Odluku o prihvaćanju inicijalne ponude za nabavu usluga nastavka najma i održavanja aplikacije 
Flite, za razdoblje od 36 (tridesetšest) mjeseci, 

➢ Odluku o isplati odštete osiguraniku zbog neplaćanja po Ugovoru o kreditu po Programu osiguranja 
portfelja kredita za likvidnost izvoznika – Covid-19 mjera RH pomoći gospodarstvu, 

➢ Odluku o neobračunavanju naknade za prijevremeni povrat kredita po Ugovoru o klupskom kreditu 
s pripadajućim dodacima, kredit odobren po Programu kreditiranja za financiranje velikih 
investicijskih projekata po Modelu podjele rizika  

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

 
 

 


