
PRIJEDLOG

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 
29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
donijela

2016. godine

ODLUKU

o utvrđenju jamstvenog potencijala i jamstvenih zaliha Hrvatske 
agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

I.

Utvrđuje se jamstveni potencijal Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 
Jamstveni program uspostavljen u okviru Specifičnog cilja 3al Bolji pristup financiranju za mala i 
srednja poduzeća. Investicijskog prioriteta 3a Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući 
ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem 
poslovnih inkubatora. Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u ukupnom 
iznosu od 575 milijuna eura.

II.

Sredstva koja se koriste kao jamstvena zaliha za jamstveni potencijal iz točke I. ove Odluke s osnove 
nacionalnog sufinanciranja iz izvora 12 „Sredstva učešća za pomoći“, sukladno financijskom planu 
Jamstvenog programa iz točke I. ove Odluke, osigurat će se u Državnom proračunu Republike 
Hrvatske na razdjelu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, računu 
namijenjenom za izdatke za jamčevne pologe, u ukupnom iznosu od 45 milijuna eura, za 2019. godinu 
i sljedeće godine do 2023.

Sredstva koja se koriste kao jamstvena zaliha za jamstveni potencijal iz točke I. ove Odluke s osnove 
doprinosa Europskih strukturnih i investicijskih fondova iz izvora 563 „Europski fond za regionalni 
razvoj“, sukladno financijskom planu Jamstvenog programa iz točke I. ove Odluke, osiguravaju se u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, 
inovacije i investicije, računu namijenjenom za izdatke za jamčevne pologe, u ukupnom iznosu od 70 
milijuna eura, za 2016. godinu i sljedeće godine do 2023., od čega je 41,25 milijuna eura već 
osigurano u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 
godinu (13,75 milijuna eura godišnje za 2016., 2017.12018.).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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OBRAZLOŽENJE

Sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, 
br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) Vlada Republike Hrvatske odlukom utvrđuje jamstveni potencijal 
Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u svojstvu Upravljačkog 
tijela (dalje u tekstu: UT) za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ je u 
skladu s člankom 5. stavkom 3. točkom 35. 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“ (Narodne novine, br. 107/14, 23/15. i 
129/15) osiguralo ispunjenja uvjeta i zahtjeva u pogledu financijskih instrumenata iz članka 37. 
Uredbe (EU) br. 1303/2013, i u skladu sa stavkom 3. istoga članka, na mrežnoj poveznici 
http ://www. struktumifondovi .hr/odbor-za-praceni e-op-konkurentnost-i -kohezii a-2014-2020 
objavilo sažetak nalaza i zaključaka prethodne procjene u odnosu na financijske instrumente 
planirane u okviru Specifičnog cilja 3al Bolji pristup financiranju za mala i srednja poduzeća te 
ga u informativne svrhe predstavilo Odboru za praćenje Operativnog program „Konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020.“ na 5. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine.

Nadalje, UT je u skladu s člankom 5. stavkom 3. točkom 36. 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“ (Narodne novine, br. 
107/14, 23/15 i 129/15) odlučilo o dodjeli financijskog doprinosa financijskom instrumentu i o 
njegovoj provedbi te je pripremilo nacrt Odluke o izravnom povjeravanju zadataka provedbe 
financijskih instrumenata HAMAG-BICRO-u.

Sljedeći korak u uspostavi predmetnog Jamstvenog programa je potpisivanje Sporazuma o 
financiranju između MRRFEU u svojstvu UT za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 
2014.-2020.“ i HAMAG-BICRO-a u svojstvu tijela koje provodi financijske instrumente u sklopu 
Investicijskog prioriteta 3a Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko 
iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih 
inkubatora.

Također, u okviru reformske mjere „Aktivacija financijskih instrumenata“ s ciljem osiguranja 
lakšeg i povoljnijeg pristupa financiranju poslovanja poduzetnika pomoću uvođenja financijskih 
instrumenata temeljenih na korištenju EU fondova, Nacionalnog programa reformi 2016. koji je 
prihvatila Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine, predviđen je 
rok potpisivanja gore navedenog Sporazuma o financiranju u lipnju 2016. godine.

Kako bi se mogla donijeti Odluka o izravnom povjeravanju zadataka provedbe financijskih 
instrumenata HAMAG-BICRO-u te potpisati prethodno navedeni Sporazum o financiranju, 
potrebno je donijeti Odluku Vlade Republike Hrvatske kojom će se odrediti visina sredstva 
državnog proračuna koja će se koristiti kao jamstvena zaliha. Sukladno uputama Ministarstva 
financija, navedena sredstva planirati će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske na 
razdjelu HAMAG-BlCRO-a, računu 5183 „Izdaci za jamčevne pologe“, iz izvora 12 „Sredstva 
učešća za pomoći“ u ukupnom iznosu od 45 milijuna eura te izvora 563 „Europski fond za 
regionalni razvoj“ u ukupnom iznosu od 70 milijuna eura, a prema planiranoj dinamici plasmana 
tijekom cjelokupnog razdoblja prihvatljivosti provedbe predmetnog financijskog instrumenta.

Sukladno članku 6. stavku 2. točci 11. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu 
europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 
2014. - 2020. („Narodne novine, br. 92/14), MRRFEU će u skladu s odredbama članka 45. 
Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurati ponovno korištenje sredstava vraćenih financijskim 
instrumentima nakon kraja razdoblja prihvatljivosti.


