
PRIJEDLOG 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za 
provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom 
razdoblju 2014. - 2020. („Narodne novine", broj 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na 
sjednici održanoj donijela 

UREDBU 
O IZMJENI UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE 

KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA 
ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM 

„ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA" 

Članak 1. 

U Uredbi o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, 
Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i 
radna mjesta" („Narodne novine", broj 107/14 i 23/15) članak 9. mijenja se i glasi: 

„Funkcije iz članka 7. točke 6. - 7. i članka 8. točke 5. -7 . , 10. i 13. ove Uredbe ne obavljaju 
se u odnosu na postupke izravne dodjele sredstava prioritetne osi Tehničke pomoći". 

Članak 2. 

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama". 

Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, 

Predsjednik 

Zoran Milanović 



OBRAZLOŽENJE 

Osnova za donošenje ove Uredbe sadržana je u članku 7. stavku 1. podstavku 1. Zakona o 
uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 92/14 od 
28. srpnja 2014., u nastavku teksta: Zakon), koji je stupio na snagu 5. kolovoza 2014. 

Opća pravila korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (u nastavku teksta: ESI 
fondovi) propisana su Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. 
prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, 
Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za 
ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o 
Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i 
Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 
1083/2006 od 11. srpnja 2006. (u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 1303/2013). 

Zakonom se, u cilju osiguravanja provedbe Uredbe (EU) br. 1303/2013, uspostavlja 
institucionalni okvir za korištenje ESI fondova, kao osnovni preduvjet za korištenje alokacija 
dodijeljenih Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020, dok se Uredbom o 
tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog 
fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna 
mjesta" („Narodne novine", broj 107/14 i 23/15, u nastavku teksta: Uredba) razrađuju 
dužnosti pojedinih tijela u okviru pojedinog Sustava upravljanja i kontrole (u nastavku teksta: 
Sustav), ovisno o specifičnostima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" i 
Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali". 

U okviru razrade poslovnih procesa i procedura, u sklopu priprema za procjenu usklađenosti 
sustava provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" i Operativnog programa 
„Učinkoviti ljudski potencijali", pokazala se potreba za poboljšanjem postupanja u dijelu koji 
se odnosi na Prioritetnu os 10 - Tehnička pomoć. 

Slijedom navedenog, članak 9. Uredbe mijenja se i glasi: 

„Funkcije iz članka 7. točke 6. - 7. i članka 8. točke 5.-7 . , 10.i 13. ove Uredbe ne obavljaju 
se u odnosu na postupke izravne dodjele sredstava prioritetne osi Tehničke pomoći". 

Na opisani način osigurava se ujednačeno postupanje u pogledu provjeravanja prihvatljivosti 
izdataka te odobravanja zahtjeva za nadoknadu sredstava u okviru provedbe navedene 
prioritetne osi. 

Provjeru prihvatljivosti izdataka te odobravanje zahtjeva za nadoknadu sredstava (koje 
podnose korisnici sredstava prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć), obavljat će posredničko 
tijelo razine 2, a riječ je o kontrolnom mehanizmu za ovjeravanje izdataka i potraživanje 
sredstava od Europske komisije. 


