
PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 31. Stavka 3. Zakona o vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/2011), 

a u vezi s točkom VIII Odluke o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza („Narodne novine“, br. 

139/08 i 127/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ godine donijela 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2017. godinu u tekstu koje 

je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Povjerenstvo za osiguranje izvoza dopisom Klasifikacijska 

oznaka: OSI-PO/15-01 i Urudžbeni broj: DO-18-494 od 13. Lipnja 2018. 
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1. Uvod

Povjerenstvo za osiguranje izvoza (dalje u tekstu: Povjerenstvo) osnovano je Odlukom Vlade Republike 

Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za osiguranju izvoza (NN 139/08 i 127/13) (dalje u tekstu; Odluka Vlade 

RH) sa zadaćom davanja mišljenja i prijedloga o predmetima osiguranja izvoza i nadzora provedbe poslova 

osiguranja izvoza koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) provodi u ime i za račun 

Republike Hrvatske. Kroz svoj rad Povjerenstvo:

daje mišljenje i prijedloge o općim uvjetima osiguranja izvoza, o zaključenju ugovora o osiguranju,

isplatama odštete, premijskim sustavima, klasifikacijama zemalja po rizičnosti i drugim pitanjima iz

područja osiguranja izvoza,

prati propise Europske unije o osiguranju izvoza,

predlaže Vladi Republike Hrvatske i druge mjere za poticanje izvoza.

HBOR temeljem mišljenja i prijedloga Povjerenstva donosi odluke slijedom kojih zaključuje ugovore o 

osiguranju, odobrava ili odbija odobrenje osiguranih svota, donosi odluke o isplati odšteta i pripadajućih 

troškova, donosi opće uvjete osiguranja izvoza, premijske sustave, klasifikaciju zemalja te usvaja ostale 

dokumente iz područja osiguranja izvoza.

Sastav Povjerenstva utvrđen je Odlukom Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza. 

Administrativnu, stručnu i tehničku pomoć za rad Povjerenstva osigurava HBOR.

Povjerenstvo je sastavljeno od šest članova koje čine predstavnici:

1. Ministarstva financija (predsjednik Povjerenstva),

2. Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (zamjenik predsjednika Povjerenstva),

3. Ministarstva poljoprivrede (član),

4. Ministarstva vanjskih i europskih poslova (član),

5. Hrvatske narodne banke (član),

6. Hrvatske gospodarske komore (član).

Rad Povjerenstva, kao i prava i dužnosti članova, pobliže su uređeni Poslovnikom o radu Povjerenstva za 

osiguranje izvoza koje je Povjerenstvo usvojilo 8. veljače 2011. godine.

Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Vladi Republike Hrvatske i o svom radu. Vladi Republike Hrvatske 

podnosi godišnje izvješće.
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2. Poslovi osiguranja izvoza HBOR-a u ime i za račun RH

HBOR kao hrvatska izvozno - kreditna agencija od 1998. godine obavlja poslove osiguranja izvoza od 

političkih i komercijalnih rizika u ime i za račun Republike Hrvatske, a koji za cilj imaju poticanje hrvatskog 

izvoza te povećanje konkurentnosti hrvatskih izvoznika na stranim tržištima.

Poslovi osiguranja izvoza obuhvaćaju programe osiguranja kroz koje HBOR može osigurati izvoznikova 

potraživanja za isporučenu robu i usluge inozemnim kupcima, financijske kredite banaka za pripremu izvoza 

ili za financiranje kupaca u inozemstvu, činidbene garancije izdane za izvoz kao i reosiguranje kratkoročnih 

izvoznih potraživanja privatnim kreditnim osigurateljima i to za one rizike koje nije moguće osigurati, odnosno 

reosigurati na privatnom tržištu. Sklapanjem ugovora o osiguranju s HBOR-om, HBOR se obvezuje isplatiti 

odštetu osiguraniku u slučaju da nastupi neki od osiguranih rizika. Programe osiguranja izvoza HBOR-a 

dijelimo u sljedeće skupine:

1. za izvoznike:

osiguranje naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja, 

osiguranje naplate srednjoročno - dugoročnih izvoznih potraživanja, 

osiguranje od štete nastale tijekom proizvodnje robe za izvoz,

osiguranje naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja za izvoznike s godišnjim izvoznim prometom 

do 2 mil. eura,

2. za banke:

osiguranje povrata kredita odobrenih za pripremu izvoza, osiguranje povrata kredita inozemnom

kupcu/banci inozemnog kupca za kupnju roba ili usluga od hrvatskih izvoznika,

osiguranje rizika plaćanja po činidbenim bankarskim garancijama izdanim radi izvršenja izvoznih

ugovora,

3. za privatna osiguravajuća društva:
reosiguranje naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja.

HBOR poslove izvozno-kreditnog osiguranja provodi kroz:

1. Program osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja,

2. Program osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja za izvoznike s godišnjim izvoznim 

prometom do 2 mil. eura,

3. Program osiguranja izravnih isporuka roba i usluga/kredita dobavljača (uz navedeni program postoji 

mogućnost ugovaranja osiguranja šteta tijekom proizvodnje),

4. Program osiguranja kredita inozemnom kupcu ili banci inozemnog kupca

5. Program osiguranja kredita za pripremu izvoza,

6. Program osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija,

7. Ugovor o reosiguranju zaključen s privatnim kreditnim osigurateljem.
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HBOR u pravilu osigurava rizike koji su neutrživi^ ali može osiguravati i one rizike za koje nema dovoljno 

ponude na privatnom tržištu izvozno - kreditnog osiguranja, odnosno rizike koji se smatraju privremeno 
neutrživi^. Na taj način HBOR kao državna izvozno - kreditna agencija dopunjuje postojeću tržišnu ponudu u 

skladu s regulativom Europske Komisije na temelju Klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog izvozno - 

kreditnog osiguranja i reosiguranja za rizike koji se privremeno smatraju neutrživima, s rokom primjene do 

kraja 2018. godine.

Republika Hrvatska je osigurala sredstva za obavljanje poslova osiguranja izvoza te je u tu svrhu osnovala 

Garantni fond osiguranja izvoza. Sredstva Garantnog fonda čine uplate Republike Hrvatske iz Državnog 

proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćena sredstava po isplaćenim odštetama te priljevi 

od ulaganja sredstava Garantnog fonda, a služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka 

štete i za pokriće ostalih troškova osiguratelja u provedbi osiguranja izvoza.

Osiguranje izvoznih potraživanja i izvoznih kredita pridonosi smanjivanju rizika s kojima se hrvatski izvoznici 

susreću prilikom izlaska na strana tržišta, boljem upravljanju tim istim rizicima, boljoj likvidnosti izvoznika, 

informiranosti o bonitetu inozemnih kupaca i o rizicima tržišta, kao i boljoj dostupnosti bankarskih kredita za 

izvoz kada se kroz policu osiguranja pokriva dio rizika banke. HBOR-ove police osiguranja kredita za 

pripremu i izvoznih činidbenih bankarskih garancija za banke predstavljaju instrument nematerijalne kreditne 

zaštite, te njima stječu kvalitetan i cjenovno prihvatljiv instrument osiguranja.

HBOR je u 2017. godini, kroz programe osiguranja izvoza podržao poslove hrvatskih izvoznika iz različitih 

grana industrije od čega se po svojem udjelu u osiguranom prometu izdvajaju prerađivačka industrija, 

brodogradnja, ribarstvo, željeznički sektor, energetika i telekomunikacije. Podrška hrvatskom izvozu kroz 

programe osiguranja izvoza HBOR-a doprinosi rastu izvoza RH što pridonosi održavanju nivoa zaposlenosti i 

dodatnom zapošljavanju, rastu BDP-a te promicanju hrvatskih gospodarskih interesa.

^ Neutrživi rizici su komercijalni i politički rizici javnopravnih i privatnih dužnika sa sjedištem izvan Europske unije ili 
OECD-a, a čije trajanje uključujući razdoblje proizvodnje ne prelazi dvije godine, odnosno svi rizici prema svim 
dužnicima neovisno o sjedištu čije je trajanje uključujući razdoblje proizvodnje dvije godine i više.
^ U slučajevima kada utržive rizike nije moguće osigurati na privatnom tržištu, takvi rizici se tada smatraju privremeno 

neutrživima i mogu se osigurati kod državnog osiguratelja uz uvjet da se radi o rizicima:
• mikro, malih i srednjih poduzetnika čiji godišnji volumen izvoznog prometa ne premašuje iznos od 2 milijuna eura;
• koji su nastali temeljem pojedine izvozne transakcije odnosno izvoza prema jednom inozemnom kupcu s razdobljem 
rizika od 181 dan do 2 godine;
• koje Europska komisija procijeni privremeno neutrživima.
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3. Zakonski okvir za obavljanje poslova osiguranja izvoza

Poslove osiguranja izvoza HBOR obavlja temeljem:

- Zakona o HBOR-u (NN 138/06 i 25/13),

- Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/07, 92/08 i 79/10)^

- Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o primjeni klauzule izuzeća na poslove kratkoročnog 

izvozno - kreditnog osiguranja i reosiguranja za rizike koji se privremeno smatraju neutrživima (NN 

103/13) i suglasnosti Europske komisije o istom.

- Priopćenja Europske komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na poslove osiguranja kratkoročnih izvoznih kredita.

- Delegirane Uredbe komisije (EU) 2016/155 od 29. rujna 2015. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 

1233/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni određenih smjernica u području službeno 

podupiranih izvoznih kredita.

- OECD Consensusa (The Arrangement on Officially Supported Export Credits),

- Obavijesti Komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora 

u obliku jamstva (2008/C 155/02),

- Ugovora o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH sklopljenog između 

HBOR-a i Ministarstva financija od 4. ožujka 2008. godine s pripadajućim dodacima.

- Odluke Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza (NN 139/08 i 127/13).
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4. Sastav Povjerenstva za osiguranje izvoza

Sastav Povjerenstva, utvrđen je Odlukom Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza.

Sastav Povjerenstva za osiguranje izvoza na dan 31.12.2017. godine

Čian Zamjena članaMinistarstvo / Institucija

te
Ministarstvo financija

A,

■iB’k

'HMinistarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta

“'Zz

1

Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova
% '■a ^-'4-' ~-®c^ito?eMl

ii>a
yT'-

Ministarstvo poljoprivrede
\k X

mm'.: ^ ^

llSfepHrvatska gospodarska 

komora

Hrvatska narodna banka r-

Tijekom 2017. godine Hrvatska gospodarska komora imenovala je novu zamjenu člana Povjerenstva. Za 

zamjenu članice Povjerenstva imenovan je g. Marko Babić umjesto dotadašnje zamjene, gđe Mirjane 

Turudić.
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5. Rad Povjerenstva za osiguranje izvoza u 2017. godini

-ii %>* ■<&
'i p;

SS2017. godina Ukupno® ‘IŽ

m■Održane sjednice

Donesena mišljenja
'4W

Tijekom 2017. godine Povjerenstvo je održalo ukupno 24 sjednice, od kojih tri sjednice uživo, a ostale 

sjednice održane su pisanim izjašnjavanjem. Svaka sjednica imala je kvorum potreban za rad i odlučivanje, 

sukladno odredbama Poslovnika o radu Povjerenstva.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno. Od ukupno 

šest članova Povjerenstva za rad na sjednici obvezna je nazočnost najmanje četiri člana Povjerenstva 

(kvorum), od kojih jedan mora biti predsjednik ili zamjenik predsjednika Povjerenstva.

Sjednice Povjerenstva održavaju na način da se dnevni red sjednice, zajedno s materijalima koje pripremaju 

stručne službe HBOR-a, dostavlja elektroničkom poštom ili dostavom svim članovima Povjerenstva za 

raspravu i odlučivanje, ako se sjednica održava uživo, ili na očitovanje, ako se sjednica održava pisanim 

putem. Sukladno očitovanjima članova. Povjerenstvo donosi pozitivno mišljenje ili odluku koje potpisuju 

predsjednik ili zamjenik predsjednika Povjerenstva. HBOR je zadužen za vođenje evidencija, pohranu 

materijala vezanih za sjednice, izradu izvješća i obavljanje ostalih administrativnih, stručnih i tehničkih poslova 

koji proizlaze iz redovitog rada Povjerenstva.

Povjerenstvo je u promatranom razdoblju donijelo ukupno 58 pozitivnih mišljenja ili odluka iz djelokruga svoga 

rada. Temeljem pozitivnih mišljenja Povjerenstva o pojedinom predmetu HBOR donosi odluke slijedom kojih 

zaključuje ugovore o osiguranju, odobrava iii odbija odobrenje osiguranih svota, donosi odluke o isplati 

odšteta i pripadajućih troškova, donosi opće uvjete osiguranja izvoza, premijske sustave, klasifikaciju zemalja 

te usvaja ostale dokumente vezane za poslove osiguranja izvoza. Poslovnikom o radu Povjerenstva propisani 

su iznosi i predmeti iz poslova osiguranja izvoza za koje Povjerenstvo daje svoja mišljenja i prijedloge. 

Povjerenstvo daje mišljenje:

znad 5 mil. kn za odobrenje ili odbijanje osigurane svote prema jednom dužniku,

znad 2 mil. kn za prihvaćanje ili odbijanje odštetnog zahtjeva i isplatu pripadajućih troškova,

znad 2 mil. kn za zaključenje nagodbe s inozemnim dužnikom u razdoblju čekanja.
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0 uvjetima reosiguranja izvoza s institucijama iii javnim službama država članica Europske unije ili 

trećih zemalja ili s drugim osigurateljima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

za zaključivanje ugovora o reosiguranju s izvozno-kreditnim agencijama i drugim osigurateljima sa 

sjedištem u Republici Hrvatskoj,

iznad 5 mil. kn za reosiguranje izvoznih poslova prema pojedinom inozemnom kupcu, od drugih 

osiguratelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

za davanje suglasnosti o preuzimanju u reosiguranje izvoznih poslova od drugih osiguratelja sa 

sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako ukupni kumulativni iznos izloženosti po pojedinoj državi prelazi 

iznos od 150 mil. kn,

za projekte od posebne važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske bez obzira na iznos.

Odluke o poslovima osiguranja izvoza koji ne prelaze navedene iznose, samostalno donosi HBOR.

Izvan rada na samim sjednicama, članovi Povjerenstva u suradnji s HBOR-om angažirani su na konkretnim 

osiguranim izvoznim poslovima za koje je procijenjeno da članovi mogu dati svoj doprinos ovisno o djelokrugu 

rada svojih institucija.

6. Prikaz poslova osiguranja izvoza u 2017. godini

HBOR je u 2017. godini kroz poslove osiguranja izvoza podržao hrvatske izvoznike značajnih kapitalnih 

projekata, ali i mala te srednja poduzeća za izvoz robe široke potrošnje. Sve navedeno doprinosi dodatnom 

zapošljavanju, rastu hrvatskog gospodarstva i jačoj podršci hrvatskim izvoznicima.

Sažetak rezultata po poslovima osiguranja izvoza:

31.12.2017.Ostvareni rezultati na dan:

Ukupni osigurani izvozni promet :n

14,kn

o;o4*rnil kh 

327,95 mil. kn

Naplaćena premija osiguranja

Ukupno odobrena osigurana svota

Isplaćene odštete osiguranicima

Regresne naplate od dužnika

Stanje Garantnog fonda

2;i3mlixl;knBruto izloženost na dan

Broj država prema kojima je osiguran izvoz 54

Broj isplaćenih odšteta 1
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Hrvatskim izvoznicima i bankama koje financijski prate izvoznike HBOR je u 2017. godini odobrio ukupnu 

osiguranu svotu u vrijednosti od 1,00 mird. kn što predstavlja porast od 31,97 % u odnosu na 2016. godinu.

UKUPNO OSIGURANI IZVOZNI PROMET

HBOR je u 2017. godini ukupno osigurao izvozni promet hrvatskih izvoznika u visini od 1,73 mIrd. kn što 

predstavlja povećanje za 285,46 mil. kn, odnosno porast od 19,79 % u odnosu na 2016. godinu. HBOR je 

kroz programe osiguranja izvoza u 2017. godini podržao izvoz hrvatskih roba i usluga u 54 zemlje svijeta.

Najznačajniji poslovi hrvatskih izvoznika koje je HBOR kroz programe osiguranja izvoza podržao u 2017. 

godini su;

Financiranje kupnje kruzera za polarna krstarenja koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj, a koji će 

ploviti pod nizozemskonn zastavom za inozemnog kupca koji je registriran na Maršalovim Otocirna, uz 

osiguranje u visini od 279,12 mil. kn po Programu osiguranja kredita inozemnom kupcu;

Isporuke staklene ambalaže kupcima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gort; Makedoniji, Kosovu i 

Moldaviji, uz osiguranje u visini od 188,35 mil. kn kroz reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja; 

Financiranje proizvodnje teretnih vagona za izvoz kupcima u Francuskoj i Luksemburgu, uz 

osiguranje u visini od 149,14 mil. kn po Programu osiguranja kredita za pripremu izvoza; 

isporuku teretnih vagona kupcima u Francuskoj i Luksemburgu, uz osiguranje od 113,87 mil. kn po 

Programu osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja;

Financiranje uzgoja tune za izvoz kupcu u Japanu, uz osiguranje u visini od 45,39 mil. kn po 

Programu osiguranja kredita za pripremu izvoza;

Izgradnja dalekovoda za inozemnog kupca iz Norveške uz osiguranje u visini od 44,60 mil. kn po 

Programu osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija;

Isporuka opreme i izgradnja nove dionice dalekovoda za inozemnog kupca iz Ukrajine, uz osiguranje 

u visini od 44,04 mil. kn po Programu osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija.

BRUTO IZLOŽENOST

Na dan 31.12.2017. bruto izloženost HBOR-a po poslovima osiguranja izvoza iznosila je 2,13 mird. kn što 

predstavlja porast od 28,31 % u odnosu na isti dan 2016. godine. Na porast bruto izloženosti u najvećoj mjeri 

je utjecao porast bruto izloženosti po Programu osiguranja kredita inozemnom kupcu i Programu osiguranja 

kredita za pripremu izvoza u okviru kojih je podržano financiranje za izvoz kapitalnih dobara i robe široke 

potrošnje.

PREMIJA OSIGURANJA

Po poslovima osiguranja izvoza u 2017. godini naplaćeno je 14,46 mil. kn premije osiguranja.
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ISPLAĆENE ODŠTETE

Tijekom 2017. godine isplaćena je odšteta u ukupnom iznosu od 30,04 mil. kn, a radi se o prvoj odšteti koja je 

isplaćena po Programu osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija. Navedena odšteta isplaćena je 

banci koja je platila po garancijama za povrat avansa i garancijama za dobro izvršenje posla koje je izdala za 

izvozni posao gradnje i isporuke 6 obalnih ophodnih brodova u Grčkoj.

REGRESNE NAPLATE OD DUŽNIKA

U 2017. godini regresno je naplaćeno ukupno 0,04 mil. kn po osnovi ranije isplaćenih odšteta za dužnike iz 

Italije, Hrvatske, Crne Gore, Njemačke i Srbije.

OSIGURANJE I REOSIGURANJE KRATKOROČNIH IZVOZNIH POTRAŽIVANJA

HBOR je u 2017. godini osigurao 879,79 mil. kn izvoza robe široke potrošnje što predstavlja porast od 18,55 

% u odnosu na 2016. godinu. Kroz programe osiguranja i reosiguranja kratkoročnih izvoznih ponajviše su 

podržani izvoznici koji se bave proizvodnjom staklene ambalaže, teretnih vagona, farmaceutskih pripravaka, 

proizvoda od drva, proizvoda od aluminija, solarnih panela te trgovinom na veliko.

Najveći osigurani izvozni promet ostvaren je prema kupcima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, 

Makedoniji i Italiji.

OSIGURANJE KRATKOROČNIH IZVOZNIH POTRAŽIVANJA ZA MALE IZVOZNIKE

Program osiguranja naplate izvoznih potraživanja za male izvoznike namijenjen je izvoznicima s godišnjim 

izvoznim prometom do 2 mil. eura, odnosno onima koji tek započinju s prodajom svojih proizvoda i usluga na 

inozemnom tržištu.

Za ovu skupinu izvoznika tijekom 2017. godine odobreno je osiguranje u ukupnom iznosu od 5,52 mil. kn što 

predstavlja povećanje za 1 mil. kn, odnosno porast od 21 % u odnosu na 2016. godinu. Većina podržanih 

poslova odnosila se na izvoz prerađivačke industrije koji se odnosi na izvoz sanitarija, ambalaže od plastike, 

proizvode od papira i kartona, drvnih proizvoda, knjiga i si.

OSIGURANJE IZRAVNIH ISPORUKA ROBA I USLUGA/KREDITA DOBAVLJAČA

Po programu osiguranja izravnih isporuka roba i usluga, u 2017. godini odobren je osigurani izvozni promet od 

13,68 mil. kn kojima su osigurane isporuke LTE opreme, pripadajućeg softvera te proširenja mreže i 

pripadajućih usluga za kupca u Armeniji.

OSIGURANJE KREDITA INOZEMNOM KUPCU ILI BANCI INOZEMNOG KUPCA

Po programu osiguranja kredita inozemnom kupcu u 2017. godini odobreno je osiguranje kredita u iznosu od 

279,12 mil. kn u svrhu isporuke kruzera za polarna krstarenja koji će ploviti pod nizozemskom zastavom za 

inozemnog kupca koji je registriran na Maršalovim Otocima. Predmetno odobrenje je ujedno i vrijednosno 

najznačajniji podržan posao po svim programima osiguranja izvoza u 2017. godini.
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OSIGURANJE KREDITA ZA PRIPREMU IZVOZA

Kroz Program osiguranja kredita za pripremu izvoza tijekom 2017, godine odobreno je pokriće kredita u visini 

od 304,36 mil. kn čime je bankama omogućeno financiranje obrtnih sredstava izvoznika u fazi proizvodnje 

robe za izvoz.

Temeljem odobrenog osiguranja podržani su izvoznici iz sektora brodogradnje, proizvodnje motornih vozila, 

ribarstva, tekstilne industrije, metalne industrije i drvne industrije.

OSIGURANJE IZVOZNIH ČINIDBENIH BANKARSKIH GARANCIJA

HBOR je u 2017. godini izmijenio Program osiguranja izvoznih činidbenih bankarskih garancija. Izmjenom 

programa, HBOR-ova polica osiguranja bankama je postala instrument nematerijalne kreditne zaštite što 

otvara prostor za suradnju s bankama s kojima HBOR kao osiguratelj do sada nije surađivao po Programu, a 
izvoznici su dobili kolateral koji im zamjenjuje druge koiaterale koje moraju dati bankama za izdavanje 

garancija

Tijekom 2017. godine HBOR je odobrio osiguranje za izdane bankarske garancije u ukupnoj vrijednosti 

245,38 mil. kn što predstavlja rast od 8,75 % u odnosu na 2016. godinu.

Vrijednosno su najznačajnije osigurane garancije za izvoznike iz sektora energetike na tržištima Norveške i 

Ukrajine te iz sektora građevine na tržištima Alžira i Crne Gore.

7. Zaključak

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza (NN 139/08 i 

127/13), Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/07, 92/08 i 79/10) i Poslovnika o radu Povjerenstva za osiguranje 

izvoza Povjerenstvo za osiguranje izvoza daje mišljenja i prijedloge o predmetima osiguranja izvoza i nadzire 

provedbu poslova osiguranja izvoza koje u ime i za račun Republike Hrvatske provodi HBOR.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva, Godišnje izvješće o radu Povjerenstva 

za osiguranje izvoza za 2017. godinu, dostavit će se Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

[amjenik predsjednika

istva za osiguranje izvoza
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Klasifikacijska oznaka: OSI-PO/15-01 
Urudžbeni broj: DO-18-494 
Zagreb, 13.06.2018.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
TAJNIŠTVO VLADE 
Trg svetog Marka 2 
10 000 Zagreb

Predmet: Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2017. godinu, dostavlja
se

Poštovani,

Sukladno članku 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za osiguranje izvoza 
(NN 139/08, NN 127/13) i Uredbi o osiguranju izvoza (NN 61/07, 92/08 i 79/10), Povjerenstvo za 
osiguranje izvoza podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće o svom radu.

Nastavno na navedeno, u privitku Vam dostavljamo Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za 
osiguranje izvoza za 2017. godinu koje je Povjerenstvo usvojilo na svojoj 13. sjednici održanoj 28. 
svibnja 2018. godine. Sastavni dio ovog dopisa je prijedlog Zaključka i Obrazloženje Vladi Republike 
Hrvatske vezano za prihvaćanje predmetnog izvješća.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju i upućujemo Vas na kontakte Povjerenstva, 
telefon: 4591 539 ili e-mail: zkozukahbor.hr.

S poštovanjem

Zamjenik predsjednika
^^^^^„gffOfifensWa za osiguranje izvoza 

Robert Blažihovlć
I (M'gl-iilb.rstvagospotfarstva, poduzetništva i obrta )
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