
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 
150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2014. godine 
donijela 

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o operativnim programima za financijsko razdoblje Europske 
unije 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu 

I. 

U Odluci o operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. u 
Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu, KLASA: 022-03/13-04/387, 
URBROJ: 50301-05/05-13-3 od 29. kolovoza 2013. godine, u točki II stavku 1. briše se 
podtočka 3. 

II. 

U točki III u stavku 2. brišu se riječi: 

„ i Operativnog programa iz područja tehničke pomoći". 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, lipnja 2014. 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



OBRAZLOŽENJE 

U travnju 2012. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao 
koordinator procesa, započelo je proces izrade operativnih programa, kao preduvjet za 
korištenje sredstva iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju Europske unije 2014.-

2020. 

Radi pokretanja procedure strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, sukladno 
Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja 
plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), Vlada RH donijela je Odluku o 
operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. u Republici 
Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu, KLASA: 022-03/13-04/387, URBROJ: 
50301-05/05-13-2 , na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2013. godine. 

Pored Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije i Operativnog programa iz 
područja ljudskih resursa, inicijalno je planirana izrada zasebnog Operativnog programa iz 
područja tehničke pomoći, koji bi u potpunosti bio financiran iz Europskog fonda za 
regionalni razvoj i koji bi podržavao provedbu oba prethodno navedena operativna programa. 

Međutim, tijekom započetog procesa izrade operativnih programa, zaključeno je kako će 
proces provedbe operativnih programa biti učinkovitiji ukoliko će mjere i aktivnosti tehničke 
pomoći biti raspodijeljene u preostala dva operativna programa (Operativni program iz 
područja konkurentnosti i kohezije i Operativni program iz područja ljudskih resursa). Na 
ovaj način svako od dva zadužena upravljačka tijela samostalno će usmjeravati planirane 
mjere i aktivnosti, osiguravati provjeru prihvatljivih izdataka te raspolagati alociranim 
sredstvima za tehničku pomoć u okviru operativnog programa kojim upravljaju. 

Nadalje, postojanje zasebnog Operativnog programa iz područja tehničke pomoći 
predstavljalo bi dodatno administrativno opterećenje u smislu pripreme i praćenja operativnog 
programa te bi se time smanjila učinkovitost ukupnog sustava upravljana fondovima Europske 
unije u okviru Kohezijske politike. 

Nastavno na izloženo predlaže se sljedeća struktura operativnih programa za financijsko 
razdoblje Europske unije 2014.-2020.: 

1 .Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije; 

2.Operativni program iz područja učinkovitih ljudskih resursa. 

Slijedom navedenoga, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije predlaže 
Vladi RH donošenje izmjena predmetne Odluke i to u točki II. i III. Odluke. 


