
PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 
150/11, 119/14, 93/16), u vezi s člankom 18. točkom 1. Zakona o poticanju razvoja malog 
gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Vlada Republike 
Hrvatske na sjednici održanoj donosi

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU STATUTA HRVATSKE AGENCIJE 
ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

I.

Daje se suglasnost na Izmjenu statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i 
investicije koju je Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i 
investicije donio na 59. sjednici održanoj 21. srpnja 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc Andrej Plenković



PRIJEDLOG ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O DAVANJU 
SUGLASNOSTI NA IZMJENU STATUTA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO 

GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

OBRAZLOŽENJE

Točkom I. Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s 
javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja 
europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj koju je Vlada Republike 
Hrvatske donijela 27. travnja 2017. godine pod KLASA: 022-03/17-04/131, URBROJ: 
50301-25/05-17-1 (u daljnjem tekstu: Odluka o zapošljavanju). Hrvatska agencije za malo 
gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: Agencija) zadužena je da na 
poslovima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
Republici Hrvatskoj u 2017. godini zaposli 99 službenika.

Točkom II. Odluke o zapošljavanju Agencija je upućena da radi provedbe Odluke o 
zapošljavanju uskladi svoje akte o unutarnjem ustrojstvu.

Odluka o zapošljavanju temelji se, između ostalog, na ažuriranim analizama radne 
opterećenosti te revizijskim izvješćima za 2017. godinu, kako Agencije za reviziju 
sustava provedbe programa Europske unije kao Tijela za reviziju, tako i revizora nadležnih 
službi Europske komisije iz čega se ističe kontinuirana potreba za jačanjem kapaciteta tijela u 
sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (u 
daljnjem tekstu: ESI fondova).

S obzirom na to da su temelji unutarnjeg ustrojstva te organizacijske jedinice Agencije 
uređeni Statutom, ovom Izmjenom statuta mijenja se članak 9. na način da se ustrojavaju 
nove organizacijske jedinice, a sve u cilju ostvarenja pretpostavki za uspješnu provedbu 
Odluke o zapošljavanju te brže apsorpcije sredstava iz ESI fondova.

Broj organizacijskih jedinica raste sa postojećih 23 na 43. Do povećanja prije svega dolazi u: 
1) dijelu Agencije kojem su delegirane funkcije Posredničkog tijela razine 2. (PT 2) u skladu 
s 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 (NN 107/14, 129/15, 15/17, 18/17) s postojećih 13 na 26, a što je izravna 
posljedica prognoza provedbe te zahtjeva za poštivanjem načela primjenjivih na ESI fondove;
te
2) dijelu Agencije koji provodi financijske instrumente (FI) s postojećih 10 na 17, a s 
obzirom na veliki interes poduzetnika za FI koji je rezultirao povećanjem financijske 
alokacije za FI, kao i planiranim pokretanjem novih FI iz Europskog poljoprivrednog fonda 
za ruralni razvoj.

U odnosu na broj izvršitelja, ovom Izmjenom statuta posljedično raste i broj sistematiziranih 
radnih mjesta na ukupno 394 sistematiziranih radnih mjesta. U Agenciji je trenutno zaposleno 
159 službenika.

Sredstva za rashode za nova zapošljavanja prihvatljiva su za sufinanciranje iz sredstava 
ESI fondova u okviru prioriteta 3. - poslovna konkurentnost i u okviru prioriteta 10. - 
tehnička pomoć iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Člankom 18. točkom 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 
29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) propisano je da Statut donosi Upravni odbor Hrvatske



agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije uz suglasnost Vlade Republike 
Hrvatske.


