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PROGRAM DODJELE POTPORE 
HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK  

usklađen s  
Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu 

gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu 
 

- odjeljci 2.1. i 2.3.  -  
 
 

DIO PRVI  
UVODNE ODREDBE   

 
 

Predmet uređenja 
Članak 1. 

 
1) Ovim Programom uređuje se dodjela potpora sukladno Komunikaciji Europske komisije –

Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu 
nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 131I, 24.03.2022., dalje: Privremeni krizni okvir).  
 

2) Ovaj Program predstavlja pravnu osnovu temeljem koje HBOR može, bez potrebe za daljnjim 
provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju propisane 
uvjete.  

 
 

Prihvatljivi korisnici 
Članak 2. 

 
1) Ovaj Program primjenjuje se prilikom dodjele potpora poduzetnicima u svim sektorima, 

uključujući poduzetnike koji se bave djelatnostima primarne poljoprivredne proizvodnje i sektora 
ribarstva i akvakulture, bez obzira na veličinu. Potpora prema ovom Programu, u skladu s 
odjeljcima 2.1 i 2.3. Privremenog kriznog okvira, može se dodijeliti samo poduzetnicima koji su 
izravno ili neizravno pogođeni trenutačnom krizom1. 
 

2) Prihvatljivim korisnicima se smatraju mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, uz isključenje   
poduzetnika pod sankcijama koje je usvojila Europska unija (dalje: EU), uključujući, ali ne 
ograničavajući se na: 
 

a) osobe, subjekte ili tijela posebno navedene u pravnim aktima kojima se izriču te  
sankcije; 

b) poduzetnike u vlasništvu ili pod kontrolom osoba, entiteta ili tijela na koje se primjenjuju 
sankcije koje je usvojila EU; ili 

c) poduzetnike koji su aktivni u industrijama na koje se odnose sankcije koje je usvojila 
EU, u mjeri u kojoj bi potpora narušila ostvarenje ciljeve relevantnih sankcija. 

 
3) Prema ovom Programu ne mogu se dodijeliti potpore poduzetnicima koji podliježu neizvršenom 

nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora 
ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.  
 

4) Prema ovom Programu nije dopušteno dodijeliti potporu poduzetnicima u teškoćama2, osim ako 
su teškoće rezultat krize uzrokovane pojavom pandemije COVID-19 ili ruskom agresijom na 
Ukrajinu.  

 

 
1 Korisnici će morati dokazati da su njihovi zahtjevi za financiranjem podneseni uslijed privremenih poteškoća 
povezanih s trenutačnom krizom, a ne na temelju općih potreba za financiranjem. 
2 U smislu definicije iz Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija 
potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014, dalje: Uredba 
o općem skupnom izuzeću), članka 2. točke 18. 
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Namjena kredita  
Članak 3. 

 
1) Potpore temeljem ovog Programa mogu se dodjeljivati isključivo za nove kredite namijenjene 

financiranju ulaganja odnosno osnovnih sredstava (materijalna i nematerijalna imovina) i/ili 
obrtnih sredstava, pod uvjetom da se isti ne smiju koristiti za narušavanje namjeravanih učinaka 
sankcija koje je uveo EU ili njegovi međunarodni partneri, a osobito se mora izbjeći da fizičke 
osobe ili subjekti na koje se odnose sankcije imaju izravnu ili neizravnu korist od takvih mjera. 
 

2) Ugovori o kreditima kojima se dodjeljuje potpora prema ovom Programu moraju biti zaključeni 
do 31. prosinca 2022. godine, odnosno najduže do kraja razdoblja trajanja pravnog temelja iz 
članka 1. ovog Programa uz rok otplate do 6 godina.  
 

3) Potpora dodijeljena u skladu s ovom Programom ne smije biti uvjetovana premještanjem 
proizvodne djelatnosti ili druge djelatnosti korisnika iz druge zemlje unutar Europskog 
gospodarskog prostora (dalje: EGP) na teritorij države članice koja dodjeljuje potporu, neovisno 
o broju gubitaka radnih mjesta koji su se stvarno dogodili u primarnom poslovnom nastanu 
korisnika unutar EGP-a. 

 
 

Zbrajanje potpora  
Članak 4. 

 
1) Sve mjere potpore koje se mogu dodijeliti temeljem ovog Programa mogu se zbrajati jedna s 

drugom u skladu sa zahtjevima primjenjivima za pojedinu kategoriju potpore, a sukladno 
pravnom temelju navedenom u članku 1. ovog Programa. 
 

2) Sve mjere potpore koje se mogu dodijeliti temeljem ovog Programa mogu se zbrajati s 
potporama dodijeljenima temeljem uredbi o de minimis potporama3 ili s potporama dodijeljenima 
temeljem uredbi o skupnom izuzeću4,  pod uvjetom da se poštuju odredbe i pravila o zbrajanju 
iz predmetnih uredbi. 

 
3) Sve mjere potpore koje se mogu dodijeliti temeljem ovog Programa mogu se zbrajati s 

potporama dodijeljenima temeljem Privremenog okvira za COVID-19, pod uvjetom da se 
poštuju pravila kumulacije. 

 

 
3 Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije na potpore de minimis (SL L 352, 24.12.2013., str. 1.); Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u 
sektoru poljoprivrede (SL L 352, 24.12.2013., str. 9); Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u sektoru ribarstva i 
akvakulture (SL L 190, 28.6.2014., str. 45); i Uredbe Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. travnja 2012. o primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis dodijeljene poduzetnicima koji 
pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114, 26.4.2012., str. 8).  
4 Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o proglašavanju određenih kategorija potpora 
kompatibilnima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću); 
Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašavanju određenih kategorija potpora u sektoru 
poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima kompatibilnima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 
108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije , (SL L 193, 1.7.2014., str. 1); i Uredbe Komisije (EU) br. 1388/2014 
od 16. prosinca 2014. o proglašavanju određenih kategorija potpora poduzetnicima aktivnim u proizvodnji, preradi 
i marketingu proizvoda ribarstva i akvakulture kompatibilnima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranje Europske unije (SL L 369, 24.12.2014., str. 37.). 
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4) U slučaju da države članice daju istom korisniku zajmove ili jamstva prema Privremenom okviru 
za COVID -19 i prema ovom Programu/pravnom temelju navedenom u članku 1. ovog Programa  
te u slučaju kada se ukupni iznos glavnice zajma računa na temelju potreba korisnika za 
likvidnosti koje je korisnik potvrdio u izjavi, potrebno je osigurati da se predmetne potrebe za 
likvidnosti financiraju samo jednom uz potporu. 

 
5) Isto tako, potpora dodijeljena temeljem ovog Programa može se kumulirati s potporom iz članka 

107. stavka 2. točke (b) UFEU-a, pod uvjetom da isto ne dovodi do prekomjerne kompenzacije. 
 
 
 

DIO DRUGI 
KREDITI UZ SUBVENCIONIRANU KAMATNU STOPU  

(odjeljak 2.3. Privremenog kriznog okvira)  
 
 

Mehanizam provedbe 
Članak 5. 

 
1) Instrument potpore kod potpora dodijeljenih u skladu s odjeljkom 2.3. Privremenog kriznog 

okvira je povoljniji zajam (soft loan) uz subvencioniranu kamatnu stopu.  
 

2) Sukladno odjeljku 2.3. Privremenog kriznog okvira, kredite je moguće dodjeljivati krajnjim 
korisnicima, odnosno poduzetnicima pogođenima aktualnom krizom uslijed ruske agresije na 
Ukrajinu, isključujući kreditne ili druge financijske institucije, primjenom sljedećih modela 
kreditiranja: 

 
              a) putem poslovnih banaka, ili 
              b) po modelu podjele rizika s poslovnim bankama uključujući sindicirane kredite ili 
              c) izravnim kreditima HBOR-a. 
 

3) Sukladno odjeljku 2.3. Privremenog kriznog okvira, prilikom odobrenja kredita putem poslovnih 
banaka, kako bi se izbjegla potpora istima, banke moraju prednost snižene kamatne stope 
prenijeti na krajnje korisnike. 
 

4) Poslovne banke kao financijski posrednici moraju dokazati da upravljaju mehanizmom koji 
osigurava da se prednosti prenose u najvećoj mogućoj mjeri na krajnje korisnike bez 
uvjetovanja davanja subvencioniranih zajmova prema ovom odjeljku refinanciranjem postojećih 
zajmova. 
 

5) U slučaju kreditiranja po modelu podjele rizika s poslovnim bankama, navedeni kriterij se 
osigurava na način da je kamatna stopa za krajnjeg korisnika, izračunata kao prosjek između 
kamatne stope na sredstva HBOR-a i redovne kamatne stope poslovne banke, ali najmanje u 
visini kamatnih stopa kako su propisane člankom 6. ovog Programa, odnosno točkom 50.b) 
Privremenog kriznog okvira. 

 
 

Kamatna stopa  
Članak 6. 

 
Krediti krajnjim korisnicima se odobravaju po kamatnoj stopi koja je najmanje jednaka osnovnoj 
stopi (jednogodišnji IBOR ili osnovna stopa za izračun referentne kamatne stope objavljena na 
stranici Europske komisije važeća za Republiku Hrvatsku) važećoj na dan 01. veljače 2022. 
godine uvećanoj za marže za kreditni rizik kako je utvrđeno u tablici u nastavku: 
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Veličina poduzetnika 
Marža za kreditni 
rizik za prvu godinu 

Marža za kreditni 
rizik od druge do 
treće godine 

Marža za kreditni 
rizik od četvrte do 
šeste godine 

MSP 25bps5 50bps6 100bps 

Veliki poduzetnici  50bps 100bps 200bps 

 
 
 

Maksimalni dopušteni iznos zajma 
Članak 7. 

 
1) Ukupan iznos zajmova po korisniku ne smije prelaziti: 

a) 15% prosječnog ukupnog godišnjeg prometa korisnika tijekom posljednja tri zaključena 
obračunska razdoblja; ili 

b) 50% troškova energije tijekom 12 mjeseci koji prethode mjesecu podnošenja zahtjeva 
za potporu; 

c) iznos zajma može se povećati kako bi se pokrile potrebe za likvidnošću od trenutka 
odobravanja zajma: 
-   narednih 12 mjeseci za male i srednje poduzetnike7 i  
-   narednih 6 mjeseci za velike poduzetnike. 
 

2) Kriterij iz stavka 1. točke c) koristiti će se iznimno, uz odgovarajuće obrazloženje od strane 
korisnika, pod uvjetom da isti posluje u sektoru koji je posebno pogođen izravnim ili neizravnim 
utjecajem trenutne krize, uključujući sankcije koje je uvela EU i njeni međunarodni partneri, kao 
i  protumjere koje je poduzela, primjerice, Rusija.  

 
     Korisnici su obvezni popuniti izjavu u kojoj pojašnjavaju opravdanost povećanja iznosa kredita,  
     pri čemu moraju dokazati da su pogođeni slijedećim okolnostima: 
 

a) potreba da se povećaju zalihe sirovina i/ili materijala s obzirom na prekide i/ili sigurnost 
opskrbnih lanaca (npr. nedostupnost, kašnjenja isporuke ili prekide opskrbnih lanaca) i/ili uslijed 
povećanja cijena inputa uslijed trenutne krize, 
 
b) značajno povećanje cijene sirovina i/ili materijala nastavno na neizbježne promjene na 
nabavnom tržištu  (npr. sirovina i materijala koji više nisu dostupni ili se ne mogu povoljno nabaviti 
uslijed trenutne krize), 
 
c) značajno smanjenje prihoda ili očekivano smanjenje prihoda u usporedbi s prethodnim 
periodom, uzrokovano trenutnom krizom,  
 
d) nemogućnost naplate potraživanja po osnovi izvezenih dobara i/ili usluga  (npr. kod korisnika 
kredita čiji su ključni kupci smješteni u područjima pogođenima trenutnom krizom)  i/ili 
 
e) nemogućnost raspolaganja ili nemogućnost pristupa bilo kakvom obliku imovine ili sredstvima 
(npr. kreditima, depozitima, računima) smještenima na tržištima pogođenima trenutnom krizom.  

 
          Ova izjava trebala bi biti potkrijepljena stvarnim brojkama ili drugim prikladnim objašnjenjima i  
          dokazima.  
 

 
5 Minimalna ukupna kamatna stopa (osnovna stopa plus marže za kreditni rizik) trebala bi iznositi najmanje 10 
bps  godišnje.       
6 Minimalna ukupna kamatna stopa (osnovna stopa plus marže za kreditni rizik) trebala bi iznositi najmanje 10 
bps  godišnje. 
7 Kako je definirano u Prilogu I Opće uredbe o skupnom izuzeću.  
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3) Uz poštivanje maksimalnog ukupnog iznosa zajmova po korisniku navedenih u stavku 1. ovog 
članka, odnosno u skladu s točkom 50. Privremenog kriznog okvira, maksimalni iznos kredita 
ne može biti veći od 225 milijuna kuna (30 milijuna eura). 
 

4) Potrebe za likvidnosti koje su već pokrivene mjerama potpore u okviru Privremenog okvira za 
COVID-19 ne mogu biti financirane potporom temeljem ovog Programa.  
 

5) Potrebe za likvidnosti utvrđuju se na temelju izjave korisnika8. 
 

6) Za istu temeljnu glavnicu zajma, zajmovi odobreni prema odjeljku 2.3. Privremenog kriznog 
okvira ne smiju se kumulirati s potporom odobrenom prema odjeljku 2.2. istog i obrnuto.  
 

7) Zajmovi i jamstva odobreni temeljem Privremenog kriznog okvira mogu se kumulirati za različite 
zajmove pod uvjetom da ukupni iznos zajmova po korisniku ne prelazi pragove navedene u 
točki 47. (d) ili točki 50. (e) Privremenog kriznog okvira, odnosno iznose navedene u stavku 1. 
ovog članka.   
 

8) Korisnik može paralelno koristiti više subvencioniranih zajmova prema odjeljku 2.3. 
Privremenog kriznog okvira, odnosno ovom članku, pod uvjetom da ukupni iznos zajmova po 
korisniku ne prelazi gornje granice navedene u točki 50.(e) Privremenog kriznog okvira, 
odnosno iznose navedene u stavku 1. ovog članka.   

 
 

 
 

DIO TREĆI 
OGRANIČENI IZNOS POTPORE  

(odjeljak 2.1. Privremenog kriznog okvira) 

 
 

Izravni krediti do 400.000 EUR   
Članak 8. 

 
1) U slučaju izravnih kredita, sukladno točki 41. Privremenog kriznog okvira, HBOR može odobriti 

povoljnije zajmove, odnosno potporu do iznosa od 400.000 EUR po poduzetniku u bilo kojem 
trenutku9.  
 

2) Temeljem ovog članka dopušteno je odobravati i potpore preko poslovnih banaka, a u kojem 
slučaju se primjenjuju odredbe članka 5. ovog Programa, odnosno točke 50.g) Privremenog 
kriznog okvira. 
 

3) U slučaju da je jedan poduzetnik primio potpore iz odjeljka 2.1. Privremenog kriznog okvira 
temeljem više mjera dodjele potpore, ukupna nominalna vrijednost svih mjera potpore ne smije 
prelaziti gornju granicu od 400.000 EUR po poduzetniku u bilo kojem trenutku; svi iznosi moraju 
biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza ili drugih troškova.  
 

4) Potpora poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih 
proizvoda10 dodjeljuje se pod uvjetom da se ista djelomično ili u cijelosti ne prenosi na primarne 
proizvođače i ne utvrđuje na temelju cijene ili količine proizvoda kupljenih od primarnih 
proizvođača ili proizvoda koje su predmetni poduzetnici stavili u promet, osim ako u potonjem 

 
8 Plan likvidnosti može uključiti obrtni kapital i troškove ulaganja.  
9 Potpora dodijeljena na temelju programa odobrenih prema  odjeljku 2.1. Privremenog kriznog okvira, a koja je 
vraćena prije dodjele nove potpore prema ovom odjeljku neće se uzeti u obzir pri utvrđivanju je li relevantna gornja 
granica premašena. 
10 Kako je definirano u članku 2. stavku 6. i članku 2. stavku 7. Uredbe Komisije (EZ) br. 702/2014 od 25. lipnja 
2014. o proglašavanju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima 
kompatibilnim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL L 
193, 1.7.2014., str.1. 
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slučaju proizvodi nisu stavljeni na tržište ili su ih predmetni poduzetnici upotrijebili u 
neprehrambene svrhe kao što su destilacija, metanizacija ili kompostiranje. 

 
5) Sukladno točki 42. Privremenog kriznog okvira, povoljniji krediti mogu iznositi do 35.000 EUR 

po poduzetniku koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture  ili sektoru primarne poljoprivredne 
proizvodnje, pod uvjetom da ukupna nominalna vrijednost takvih mjera ne prelazi ukupnu gornju 
granicu od 35 000 EUR po poduzetniku; svi iznosi moraju biti bruto iznosi, tj. prije odbitka poreza 
ili drugih troškova. 

 
6) Iznos potpore poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje ne smije 

se utvrđivati na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište. 
 

7) Potpora poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture ne odnosi se ni na jednu od 
kategorija potpora iz članka 1. stavka 1. točke. od (a) do (k) Uredbe Komisije (EU) br. 
717/201411. 
 

8) Ako poduzetnik djeluje u više sektora na koje se u skladu s točkom 41.(a) i točkom 42.(a) 
Privremenog kriznog okvira primjenjuju različiti maksimalni iznosi, potrebno je odgovarajućim 
sredstvima, na primjer razdvajanjem računa, osigurati da se za svaku od tih djelatnosti poštuje 
odgovarajuća gornja granica te da se ne premaši ukupni maksimalni iznos od 400 000 EUR po 
poduzetniku. Ako poduzetnik djeluje u sektorima iz točke 42.(a), odnosno u sektoru primarne 
poljoprivredne proizvodnje i sektoru ribarstva i akvakulture, ne bi se trebao premašiti ukupni 
maksimalni iznos od 35 000 EUR po poduzetniku.  
 

9) U slučaju izravnih kredita HBOR-a iznad gore propisanih pragova, HBOR će krajnjim 
korisnicima na cijeli iznos kredita obračunavati minimalne kamatne stope propisane točkom 
50.b) Privremenog okvira i članka 6. ovog Programa, dok iznos kredita ne smije prelaziti iznose 
navedene u članku 7. ovog Programa. 
 

10) Mjere potpore odobrene temeljem ovog Programa u obliku povratnih predujmova, jamstava, 
zajmova ili drugih povratnih instrumenata mogu se konvertirati u druge oblike potpore kao što 
su bespovratna sredstva, pod uvjetom da se konverzija izvrši najkasnije do 30. lipnja 2023. 
godine i pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti iz ovog članka, odnosno odjeljka 2.1. Privremenog 
kriznog okvira.  

 
 

Subvencija kamatne stope 
Članak 9. 

 
1) Kod kredita koji se temeljem Dijela drugog ovog Programa pod nazivom Krediti uz 

subvencioniranu kamatnu stopu (odjeljak 2.3. Privremenog kriznog okvira) odobravaju krajnjim 
korisnicima putem poslovnih banaka, po modelu podjele rizika, uključujući sindicirane kredite, 
kao i izravnih kredita dodijeljenih sukladno odjeljku 2.3. Privremenog kriznog okvira, dopušteno 
je dodijeliti i potporu u obliku subvencije kamatne stope u skladu s odjeljkom 2.1. Privremenog 
kriznog okvira. 
 

2) HBOR zadržava pravo definirati posebne uvjete pod kojima će biti moguće dodijeliti potporu u 
obliku subvencije kamatne stope u skladu s odjeljkom 2.1. Privremenog kriznog okvira, u skladu 
s potrebama upravljanja preuzetim rizicima, potrebom prenošenja koristi od subvencije na 
krajnje korisnike, poticanjem posebnih skupina poduzetnika te ostalim ciljevima definiranima od 
strane HBOR-a ili Vlade Republike Hrvatske. Navedeni uvjeti ni u kojem slučaju neće prelaziti 
uvjete iz ovog Programa. 

 
3) Kod kredita koji se odobravaju krajnjim korisnicima putem poslovnih banaka subvencija 

kamatne stope iznosi razliku između redovne kamatne stope HBOR-a i snižene kamatne stope 

 
11 Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. UFEU na de minimis  potpore 
u sektoru ribarstva i akvakulture, SL L 90, 28.6.2014., str. 45. 
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za poslovnu banku, a koju razliku je poslovna banka obvezna prenijeti u potpunosti na krajnjeg 
korisnika. 

 
4) Kod kredita koji se odobravaju po modelu podjele rizika, uključujući sindicirane kredite, 

subvencija kamatne stope iznosi razliku između kamatne stope naplaćene krajnjem korisniku 
kredita (prosjek između kamatne stope na sredstva HBOR-a i redovne kamatne stope poslovne 
banke) i kamatne stope primjenjive za krajnjeg korisnika kredita s obzirom na ročnost i veličinu 
poduzetnika prema članku 6. ovog Programa. 
 

5) Kod izravnih kredita subvencija kamatne stope iznosi razliku između kamatne stope naplaćene 
krajnjem korisniku kredita i kamatne stope primjenjive za krajnjeg korisnika kredita s obzirom 
na ročnost i veličinu poduzetnika sukladno članku 6. ovog Programa. 
 

6) Subvenciju kamatne stope u skladu s odjeljkom 2.1. Privremenog kriznog okvira moguće je 
koristiti kod odobrenja svih kredita za obrtna sredstva, uključujući one koji nisu odobreni 
temeljem odjeljka 2.3. Privremenog kriznog okvira, poštujući ostale kriterije iz istog. Kod izravnih 
kredita po redovnim uvjetima, subvencija kamatne stope iznosi razliku između redovne kamatne 
stope HBOR-a po programu (odnosno referentne kamatne stope za korisnika, ako je ista veća) 
i kamatne stope naplaćene krajnjem korisniku kredita. 
 

7) Maksimalan dopušteni iznos potpore u obliku subvencije kamatne stope po poduzetniku iznosi 
400 000 EUR, uz iznimku potpore poduzetnicima u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje 
i sektoru ribarstva i akvakulture, kod kojih se primjenjuje iznos od 35 000 EUR.  
 

8) Kod potpora dodijeljenih u skladu s ovim člankom supsidijarno se primjenjuju odredbe članka 
8. ovog Programa. 

 
 
 
 

DIO ČETVRTI 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 

Proračun Programa 
Članak 10. 

 
1) Ukupni proračun za potpore dodijeljene u obliku subvencioniranja kamatnih stopa u skladu s 

odjeljkom 2.1 Privremenog kriznog okvira iznosi 1,5 milijardi kuna (200 milijuna eura). 
 

2) Ukupni proračun za potpore dodijeljene u obliku povoljnih zajmova u skladu s odjeljkom 2.3 

Privremenog kriznog okvira iznosi 2,2 milijarde kuna (300 milijuna eura). 

 

3) Procijenjeni broj korisnika je od 51-100. 

 
 

Čuvanje podataka i izvještavanje 
Članak 11. 

 
1) Relevantne informacije o svakoj pojedinačnoj potpori iznad 100 000 EUR12 dodijeljenoj u skladu 

s ovom Programom i iznad 10 00013 EUR u primarnoj poljoprivredi i u ribarstvu, objavljuju se na 

 
12 Pozivajući se na podatke iz Priloga III. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. i Prilogu III. Uredbe 
Komisije (EU) br. 702/2014. Za povratne predujmove, jamstva, zajmovi, podređeni zajmovi i drugi oblici nominalna 
vrijednost temeljnog instrumenta upisuje se po korisniku. Za porezne olakšice i olakšice pri plaćanju iznos 
pojedinačne potpore može biti naveden u rasponima. 
13 Pozivajući se na podatke iz Priloga III. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 i Priloga III. Uredbe Komisije (EU) br. 
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zajedničkoj mrežnoj stranici o državnim potporama na razini Republike Hrvatske u roku od 12 
mjeseci od trenutka dodjele.  
 

2) HBOR je dužan osigurati vođenje detaljne evidencije o dodjeli potpora predviđenih ovim  
Programom. Takve evidencije, koje moraju sadržavati sve informacije potrebne kako bi se 
utvrdilo da su ispunjeni potrebni uvjeti, HBOR je dužan čuvati 10 godina nakon dodjele potpore 
i na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji. 
 

3) Europska komisija može zatražiti dodatne informacije u vezi s dodijeljenom potporom, posebno 
kako bi provjerila jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni u odluci Europske komisije kojom se odobrava 
mjera potpore. 
 

4) Kako bi nadzirala provedbu ovog Programa, Europska komisija može zatražiti od država članica 
da dostave zbirne informacije o korištenju mjera državne potpore za otklanjanje ozbiljnih 
poremećaja u gospodarstvu zbog trenutne krize i povezanih restriktivnih mjera. 
 
 

Trajanje Programa  
Članak 12. 

 
1) Ovaj Program primjenjivati će se do 31. prosinca 2022. godine. 

 
2) Korisnici mogu podnositi zahtjeve za potporom od trenutka stupanja na snagu ovog Programa 

pa do kraja važenja istog, pod uvjetom da se ugovori o kreditu potpišu do 31. prosinca 2022. 
godine. 
 

3) HBOR će poštovati tzv. “stand still clause“, odnosno neće dodjeljivati potporu temeljem ovog 
Programa prije dobivanja suglasnosti, odnosno odobrenja Europske komisije. 

 
 
 

Stupanje na snagu  
Članak 13.  

 
1) Ovaj Program stupa na snagu i počinje se primjenjivati po ishođenju odobrenja, odnosno 

mišljenja o usklađenosti Europske komisije te po donošenju od strane Uprave HBOR-a. 

 

2) Za tumačenje i ažuriranje ovog Programa zadužena je funkcija nadležna za potpore iz Ureda 

za usklađenost, SPNFT, informacijsku sigurnost i potpore. 

 

3) Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja od strane Uprave HBOR-a te se po istom 

zadužuju svi radnici postupati na način kako propisuje ovaj Program. 

 

4) Ovaj Program se objavljuje na intranetu i internetskoj stranici HBOR-a.   

 

 
 
 
 
 
 

 
1388/2014 od 16. prosinca 2014. Za povratne predujmove, jamstva, zajmove, podređene zajmove i druge oblike 
nominalna vrijednost temeljnog instrumenta unosi se po korisniku. Za porezne olakšice i olakšice pri plaćanju iznos 
pojedinačne potpore može biti naveden u rasponima. 



 

 

11/12 

 

 


