
 
 
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
Na temelju članka 30. stavaka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 
101/98, 15/2000, 171/2001, 199/2003, 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj __ . __ . 2006. godine donijela: 
 
 

ODLUKU 
 

O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ZA POTICANJE  ZAPOŠLJAVANJA I 
SAMOZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA 

 
I. 
 

 Odobrava se reprogram Kredita za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, 
odobrenih i realiziranih iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tijekom 1999. i 2000. 
godine, a korisnicima kredita sa statusom hrvatskog branitelja, na sljedeći način: 
 

- produžuje se rok otplate na 20 godina (uključujući poček od 5 godina) 
- za vrijeme otplate kredita ne obračunava se kamata 
- otplata se obavlja u jednakim mjesečnim ratama. 

 
II. 
 

 Sukladno uvjetima kreditiranja iz točke I. ove Odluke reprogramiraju se dospjela i 
nedospjela potraživanja (glavnica uvećana za redovnu kamatu) počev od 01. srpnja 2006. 
godine. 

III. 
 

 Točan iznos potraživanja iz točke II. ove Odluke utvrdit će se na dan zaključivanja 
dodatka ugovora o kreditu s poslovnom bankom. 
 

IV. 
 

 Pravo na reprogram, prema uvjetima iz točke I. ove Odluke imaju hrvatski branitelji 
kojima je odobren kredit za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja iz sredstava 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji su plasirani putem Hrvatske poštanske banke d.d. 
Zagreb i Zagrebačke banke d.d. – Regionalni centar Varaždin. 

 
V. 

 
 Reprogram iz točke I. ove Odluke uključuje i one korisnike (hrvatske branitelje) protiv 
kojih je pokrenut ovršni postupak ili su im krediti radi neredovite otplate otkazani, te su protiv 
njih pokrenute sudske tuže, pod uvjetom da su kredit iskoristili namjenski, te da prethodno 
podmire nastale troškove sudskog postupka. 
 
 
 



VI. 
 

 S korisnicima kredita koji prihvate nove uvjete otplate, poslovne banke će zaključiti 
dodatak ugovora o kreditu. Dodatak ugovora uz korisnika, potpisuju i jamci. Ukoliko stari 
jamci ne žele potpisati novi dodatak ugovoru, prihvatit će se promjena jamca (način izračuna 
kreditne sposobnosti jamaca ostaje isti kao što je bio kod sklapanja ugovora o kreditu). 
 Korisnik kredita može umjesto osiguranja jamcima, kredit osigurati hipotekom na 
nekretninu u omjeru 1: 1. 

 
VII. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim 
novinama“. 
 
 
        PREDSJEDNIK VLADE 
         
            dr. sc. Ivo Sanader 
 
 
 
 
Obrazloženje: Hrvatski zavod za zapošljavanje je 1999. i 2000. godine provodeći Odluku o 
uvjetima i načinu korištenja kredita za poticanje zapošljavanja („NN“ 162/98) odobrio ukupno 
26.435.496,54 kuna kredita za zapošljavanje i samozapošljavanje, od čega se njih 248 odnosi 
na kredite hrvatskih branitelja u poljoprivredi i izvan poljoprivrede. Broj urednih kredita 
plasiranih hrvatskim braniteljima koji su u otplati (na dan 30. travnja 2006. godine) je 106, a 
neurednih i onih otkazanih (u ovrsi) je 142. Ukupan dug za 142 korisnika (hrvatska branitelja) 
koji uključuje stanje glavnog duga i zakonsku zateznu kamatu iznosi 13.158.700,92 kune. 
Krediti su plasirani putem Hrvatske poštanske banke i tadašnje Varaždinske banke (sadašnja 
Zagrebačka banka - Regionalni centar Varaždin). 
Potaknuti zamolbama koje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Ministarstvu obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti, kao resornom Ministarstvu upućuje veliki broj 
hrvatskih branitelja koji nisu u mogućnosti uredno otplaćivati Kredite za poticanje 
zapošljavanja i samozapošljavanja u skladu s Odlukom o uvjetima i načinu korištenja kredita 
za poticanje zapošljavanja („NN“ 162/98) izradili smo prijedlog Odluke o izmjenama uvjeta 
kredita za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja hrvatskih branitelja. Navedenom 
Odlukom omogućili bi se hrvatskim braniteljima, korisnicima Kredita za poticanje 
zapošljavanja i samozapošljavanja povoljniji uvjeti otplate, te bi ih se na taj način izjednačilo 
s korisnicima kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika hrvatske 
vojske plasiranih putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj. 
 
 
 
 
         
Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, __ . rujna 2006.  
 
 


