
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 
150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela 

ODLUKU 
O USVAJANJU IZMJENA JAMSTVENOG PROGRAMA I 

OPĆIH UVJETA ZA IZDAVANJE JAMSTAVA 
HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE 

I. 

Usvajaju se Izmjene Jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i 
investicije, i to: 

- Izmjene Jamstvenog programa „Poljoprivrednici" („Narodne novine" broj 51/2012, 
20/2013) 

Izmjene Jamstvenog programa iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke. 

II. 

Usvajaju se Izmjene Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo 
gospodarstvo i investicije („Narodne novine" broj 51/2012, 20/2013). 

Izmjene Općih uvjeta za izdavanje jamstava iz ove točke sastavni su dio ove Odluke. 

III. 

Izmjene programa i Općih uvjeta iz točke 1.1II. ove Odluke važe od 01.01.2014. godine. 
Obvezuje se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije da u roku 30 dana od dana 
donošenja ove Odluke, pripremi sve potrebne akte za provedbu Izmjene programa i Općih 
uvjeta iz točaka I. i II. ove Odluke 

IV. 

Zahtjevi za jamstva zaprimljeni do 31.12.2013. obradit će se prema uvjetima iz programa i 
Općih uvjeta koji su bili na snazi na dan njihova zaprimanja. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«. 

Klasa: 

Urbroj: 

Zagreb, 

Predsjednik 
Zoran Milanović 



Izmjene Jamstvenog programa „Poljoprivrednici" i Općih uvjeta za izdavanje jamstava 

Obrazloženje 

S obzirom da trenutno važeći Jamstveni program „Poljoprivrednici" („Narodne novine", broj 
51/2012 i 20/2013) važi do 31.12.2013., bilo je potrebno produljiti njegovo važenje na novo 
razdoblje. 

Navedeni program je Ministarstvo poljoprivrede prijavilo Europskoj komisiji 28. listopada 
2013. godine kao „postojeću državnu potporu" sukladno Ugovoru o pristupaju Republike 
Hrvatske EU, Prilog IV (3) (b). Budući da se „postojećom državnom potporom" smatraju 
potpore koje su bile u primjeni prije pristupanja Republike Hrvatske EU te ih se može 
primjenjivati u prijelaznom razdoblju od tri godine nakon pristupanja, ovaj Jamstveni program 
sadržajno nije mijenjan, već je samo produljeno njegovo važenje na 30.06.2016. godine. 

Nadalje, u Općim uvjetima za izdavanje jamstava predlaže se izmjena točke 2. Općih uvjeta 
u kojoj se preciznije navode djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo kako bi se izbjegla 
različita tumačenja dosadašnjih odredbi. Također se uvode dodatne djelatnosti za koje se ne 
može izdati jamstvo (izgradnja/kupnja stambenih prostora, kupnja poslovnih prostora u fazi 
izgradnje objekta, kupnja pokretnina radi prodaje, za djelatnost trgovine, za mostne 
kredite,okvirne kredite po poslovnim računima, okvire za garancije, kredite i si. te za 
refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora); s ciljem većeg poticanja strateških 
djelatnosti u odnosu na prethodno navedene. Također, odredbe o postotcima jamstava i 
uvjetima korištenja kredita prilagođavaju se novim Jamstvenim programima HAMAG INVES-
a. 
Slijedom svega prethodno navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 


