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Učinkoviti 

mehanizmi praćenja 
tržišta javne nabave 

EFPRA 

  

Svi mi 

  

Da 

  

Uspostavljeni su mehanizmi 
praćenja koji obuhvaćaju 

sve javne ugovore i njihovu 

nabavu u okviru fondova u 
skladu sa zakonodavstvom 

Unije o javnoj nabavi. Taj 

zahtjev uključuje:  
 

1. mehanizme kojima se 

osigurava prikupljanje 

djelotvornih i pouzdanih 

podataka o postupcima 

javne nabave iznad pragova 
Unije u skladu s obvezama 

izvješćivanja iz članaka 83. i 

84. Direktive 2014/24/EU i 
članaka 99. i 100. Direktive 

2014/25/EU. 

 

 

Da 

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) 

 
Portal javne nabave - EOJN RH 

 

Godišnje statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu 
 

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u 

javnoj nabavi (NN 101/2017) 
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, 

prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 144/2020) 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Zakon o javnoj nabavi je izmijenjen i na snazi je od 1. siječnja 2017. godine.  

 
Uspostavljen je Portal javne nabave. 

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR), Uprava za trgovinu i politiku javne nabave (Uprava MGOR-a) 
izrađuje godišnje statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj koje se objavljuje u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave  Republike Hrvatske (EOJN RH). 

 
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi  je stupio na snagu 1. 

siječnja 2018. godine.  

 
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta 

u javnoj nabavi (NN br. 144/20) dopunjuju se plan nabave i registar ugovora.  

 

U plan nabave dodana je obveza navođenja podatka financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU, ako su podaci 

o izvoru financiranja poznati prilikom izrade plana nabave. Obveza se odnosi i na jednostavnu nabavu. 

 
U registar ugovora dodaje se obveza podatka o financiranju ugovora ili okvirnog sporazuma iz fondova EU. 

 

Uprava MGOR-a  raspolaže podacima o sudjelovanju MSP-a kao izravnih ponuditelja i podacima o broju MSP-a koji 
sudjeluju u postupcima javne nabave. 

 
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) prikuplja i analizira podatke o žalbenim postupcima u javnoj 

nabavi na godišnjoj razini. Podaci se analiziraju i dostavljaju Hrvatskom saboru u Godišnjem izvješću. Godišnje izvješće 

sadrži procjenu stanja pravne zaštite i sustava javne nabave, pruža detaljnu analizu pojava i trendova pravne zaštite i sustava 
javne nabave. Godišnje izvješće posebno analizira postupke nabave financirane iz EU fondova. Godišnje izvješće, odluke i 

registar žalbenih slučajeva objavljeni su na web stranici www.dkom.hr.  

 

2. mehanizme kojima se 
osigurava da su podacima 

obuhvaćeni barem sljedeći 

elementi: 

 

(a) kvaliteta i intenzitet 

tržišnog natjecanja: imena 
odabranog ponuditelja, broj 

početnih ponuditelja i 

ugovorna vrijednost; 
 

(b) informacije o konačnoj 

cijeni nakon dovršetka i o 
sudjelovanju MSP-ova kao 

izravnih ponuditelja, ako 

nacionalni sustavi pružaju 
takve informacije. 

Da Portal javne nabave - EOJN RH 
 

 

Uprava MGOR-a je središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave, odgovorno za analitiku, izvještavanje, 
prikupljanje, evidentiranje, obradu i analizu općih podataka o javnoj nabavi, prikupljanje, bilježenje, obradu i analizu 

specifičnih podataka za javnu nabavu koji se odnose na europske strukturne i investicijske fondove, zelenu i inovativnu javnu 

nabavu. 

 

Provodi aktivnosti vezane uz mjerenje postignuća u javnoj nabavi, održava baze podataka koje se odnose na nadležnost, 

izrađuje statistička i druga relevantna izvješća. 
 

Prikupljeni podaci uključuju sve elemente navedene pod kriterijem. 

 
 

3. mehanizme kojima se 

osigurava praćenje i analiza 
podataka koje provode 

nadležna nacionalna tijela u 

skladu s člankom 83. 

stavkom 2. Direktive 

2014/24/EU i člankom 99. 

stavkom 2. Direktive 
2014/25/EU. 

Da 

 

Portal javne nabave - EOJN RH 

 

Uprava MGOR-a izrađuje godišnja statistička izvješća koja se objavljuju na Portalu javne nabave.  

4. mehanizme kojima bi 

rezultati analize bili 

dostupni javnosti u skladu s 
člankom 83. stavkom 3. 

Direktive 2014/24/EU i 

člankom 99. stavkom 3. 
Direktive 2014/25/EU 

 

Da 

 

Portal javne nabave - EOJN RH 

 

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) 
 

 

Članak 68. stavak 7. Zakona o javnoj nabavi  propisuje da EOJN RH upravlja cjelokupnom bazom podataka objavljenih 

obavijesti javne nabave te javno objavljuje te podatke u strojno čitljivom formatu u tekućem mjesecu za prethodni, kako bi 

zainteresirana javnost mogla preuzeti podatke o javnoj nabavi.  

5. mehanizme kojima se 

osigurava da se sve 
informacije koje upućuju na 

sumnju na namještanje 

natječaja priopćuju 
nadležnim nacionalnim 

tijelima u skladu s člankom 

83. stavkom 2. Direktive 
2014/24/EU i člankom 99. 

Da 

 

Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi 

 
Oglasnik  - Preuzimanje Obavijesti 

 

Primjeri suradnje: 
Narušava li se tržišno natjecanje ukoliko u postupku javne nabave sudjeluju samo dva 

ponuditelja od kojih je jedan ujedno i jedini osnivač drugog ponuditelja 

Pribavljanje potvrde proizvođača kao uvjet za sudjelovanje u postupcima javne nabave 
AZTN o javnoj nabavi elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) zadužena je za stvaranje i održavanje poštene tržišne konkurencije. Vezano 

uz to postoji Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi. 
 

Suradnja s AZTN-om te omogućavanje jasnog razumijevanja rizika od manipulacije ponudama i zajedničkog rada na 

adresiranju tih rizika provodi se elektroničkom zaštitom ponuda za sve postupke iznad pragova te objavljivanjem posebnog 
vodiča svim naručiteljima o sprečavanju i otkrivanju manipulacije ponudama i ugovorima. 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3425
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_101_2339.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_101_2339.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2775.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2775.html
http://www.dkom.hr/
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html
https://www.aztn.hr/uploads/documents/brosure/vodic_za_narucitelje.pdf
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/Oglasnik/PreuzimanjeObavijesti.aspx
http://www.aztn.hr/narusava-li-se-trzisno-natjecanje-ukoliko-u-postupku-javne-nabave-sudjeluju-samo-dva-ponuditelja-od-kojih-je-jedan-ujedno-i-jedini-osnivac-drugog-ponuditelja/
http://www.aztn.hr/narusava-li-se-trzisno-natjecanje-ukoliko-u-postupku-javne-nabave-sudjeluju-samo-dva-ponuditelja-od-kojih-je-jedan-ujedno-i-jedini-osnivac-drugog-ponuditelja/
http://www.aztn.hr/pribavljanje-potvrde-proizvodaca-kao-uvjet-za-sudjelovanje-u-postupcima-javne-nabave/
http://www.aztn.hr/6944/
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stavkom 2. Direktive 

2014/25/EU. 

AZTN Članstvo u UHPA-i ne može biti uvjet za sudjelovanje u postupcima javne nabave 

 
 

AZTN ima adresu e-pošte na svojim internetskim stranicama (https://www.aztn.hr, agencija.ztn@aztn.gov.hr) putem koje 

zaprima razne upite i inicijative poduzetnika te ostale zainteresirane javnosti. 

Na internetskim stranicama AZTN-a u tijeku je aktivacija adrese e-pošte na koju će se moći prijavljivati može bitna 

namještanja postupaka javne nabave i ponuda (bid-rigging). Na portalu javne nabave (www.javnanabava.hr) će se objaviti 

poveznica na navedenu adresu e-pošte.  

Vezano za suradnju između institucija, AZTN najviše surađuje s DKOM-om. U 2021. godini AZTN je održao dva sastanka 

s DKOM-om te su zaprimljena dva predmeta koji se trenutno rješavaju u AZTN. Također AZTN ima neke predmete koje nije 

zaprimio od DKOM-a, a vezani su za DKOM-ove odluke.  

Dana 7. travnja 2022. potpisan je Sporazum o suradnji između AZTN-a i DKOM-a. 

Planiraju se godišnji sastanci MGOR i AZTN-a, a po potrebi i češće. 

Alati i kapaciteti za 

učinkovitu primjenu 
pravila o državnim 
potporama  

EFPRA Svi mi Da 

Upravljačka tijela imaju 

alate i kapacitet za provjeru 

usklađenosti s pravilima o 

državnim potporama:  
 

1. za poduzeća u 

poteškoćama i poduzeća od 
kojih se zahtijeva povrat 

sredstava. 

 
 

Da 

 
Zakon o zadrugama  

Financijska agencija (FINA) – Obrasci financijskog izvještaja 

 

EUribarstvo-Tendering – Izjava korisnika u okviru svakog natječaja/poziva 

 

Sudski registar RH 

 

Službeni list EU-a 

 

Službena internetska stranica EU-a 

 

Registar udruga RH 

 

Baza podataka registra obrta 

 

Zakon o zadrugama  

 

Zapisi o udrugama branitelja  

 

Registar državnih potpora (nadležno Ministarstvo financija, pristup tokenu) 

 
Ribarstvo EU-a – statistički podaci Europske komisije i informacije o povratima 
nezakonitih državnih potpora 

 

 

 

 

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1139 članci 107., 108. i 109. UFEU-a primjenjuju se na potpore koje 

države članice dodjeljuju poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture. Međutim, u skladu s člankom 10. stavkom 2.,članci 

107., 108. i 109. ne primjenjuju se na plaćanja izvršena na temelju Uredbe (EU) 2021/1139, koja su obuhvaćena područjem 
primjene članka 42. UFEU-a. Stoga se za takve operacije, kada se potpore dodjeljuju za proizvodnju, stavljanje na tržište i 

preradu proizvoda ribarstva i akvakulture u okviru Programa, odredbe koje se odnose na poduzetnike u teškoćama u okviru 
državnih potpora ne primjenjuju.  

 

Međutim, kad je riječ o tim odredbama, u slučaju operacija koje ne bi bile obuhvaćene područjem primjene članka 10. stavka 

2. Uredbe (EU) 2021/1139, tj. operacija izvan područja primjene članka 42. UFEU-a, primjenjuju se postupci koji se 

primjenjuju na državne potpore za ribarstvo i akvakulturu, koji uključuju i postupke/provjere financijske situacije poduzeća. 
Tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava (PDP) i prije odluke o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz 

EFPRA-e (koje mogu činiti državnu potporu), upravljačko tijelo provjerava, uz izjavu podnositelja zahtjeva, je li poduzeće u 

teškoćama i podliježe li povratu. Provjere se provode za svakog podnositelja zahtjeva i partnera putem kontrolnih lista, javno 
dostupnih izvora podataka (registar FINA-e, sudski registar, porezne baze podataka itd.) te na temelju prijave podnositelja 

zahtjeva. U narednom razdoblju osigurat će se i nastavak dosadašnje prakse priznavanja državne potpore/de minimis potpore. 

Osim toga, upravljačko tijelo na svojoj je službenoj internetskoj stranici (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/) istaknulo 
poveznicu EZ-a o povratu nezakonite potpore ( https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/procedures/recovery-

unlawful-aid_en)  
 

2. pristupom stručnim 
savjetima i usmjeravanju o 

pitanjima državne potpore 

koje pružaju stručnjaci za 

državnu potporu lokalnih ili 

nacionalnih tijela. 

Da  Stručni savjeti pružaju se kroz različite edukacije i stručne pomoći u skladu s člancima 3. i 5. stavak 2 Zakona o državnim 
potporama (NN 47/14, 69/17).  

 

U skladu s člankom 3. Zakona o državnim potporama, Ministarstvo financija (MF) provodi edukacije za davatelje državnih 

potpora i de minimis potpora (na nacionalnoj i na lokalnoj razini), dok u skladu s člankom 5. stavkom 2 Zakona o državnim 

potporama, MF pruža stručnu pomoć davateljima i/ili korisnicima državnih potpora i de minimis potpora radi ispravne 

pripreme i razumijevanja propisa i pravila o državnim potporama i de minimis potporama te pripreme prijedloga programa 
državnih potpora i de minimis potpora, prijedloge shema i pojedinačnih državnih potpora i de minimis potpora, te akata koji 

čine pravnu osnovu za usvajanje državnih potpora i de minimis potpora.  

 
Nadalje,  u veljači 2015. godine MRRFEU je uspostavilo mrežu koordinatora za državne potpore. Mreža je zamišljena kao 

radna skupina stručnog osoblja iz nadležnih tijela ESIF-a koja su angažirana u izradi shema državnih potpora (uključujući 

Ministarstvo poljoprivrede (MP), stručnjake za državne potpore iz MF, stručnjake zadužene za Nacionalni fond (MF), reviziju 
i sprečavanje prijevara (Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije). 

 

Za provedbu državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi donesen je Pravilnik o dodjeli državnih potpora u ribarstvu i 
akvakulturi kojim se uspostavlja sustav i osigurava provedba državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi. Propisana je metoda 

komunikacije između davatelja državnih potpora i tijela nadležnog za provedbu državnih potpora u ribarstvu (MINPOLJ), 

komunikacija s EK, izvješćivanje, kontrola i način pružanja stručne potpore korisnicima. MINPOLJ, Uprava ribarstva je i 
nadležno tijelo za upravljanje/praćenje državnih potpora u ribarstvu i Upravljačko tijelo te se isto može savjetovati i dobiti 

stručne savjete i smjernice unutar iste organizacijske jedinice, Uprave ribarstva 

 

 

 

 

http://www.aztn.hr/aztnclanstvo-u-uhpa-i-ne-moze-biti-uvjet-za-sudjelovanje-u-postupcima-javne-nabave/
https://www.aztn.hr/
mailto:agencija.ztn@aztn.gov.hr
http://www.javnanabava.hr/
https://www.zakon.hr/z/458/Zakon-o-zadrugama
https://www.fina.hr/godisnji-financijski-izvjestaji/obrasci
https://euribarstvo.hr/natjecaji/
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://registri.uprava.hr/#!udruge
https://pretrazivac-obrta.gov.hr/pretraga.htm
https://www.zakon.hr/z/458/Zakon-o-zadrugama
https://branitelji.gov.hr/evidencija-o-braniteljskim-socijalno-radnim-zadrugama/2282
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/koncesije-i-drzavne-potpore/drzavne-potpore/propisi-461/461
https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/
https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/
https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en
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Učinkovita primjena 

i provedba 

Povelja o temeljnim 
pravima  

EFPRA Svi mi Da 

Uspostavljeni su djelotvorni 

mehanizmi osiguravanja 
usklađenosti s Poveljom o 

temeljnim pravima 

Europske unije 
(„Povelja“) koji uključuju: 

 

1. Mehanizme kojima se 
osigurava usklađenost 

programa 

koji primaju potporu iz 
fondova i njihove provedbe 

s 

relevantnim odredbama 

Povelje; 

 

Da 

 

EUribarstvo – Vodiči/smjernice za korisnike bit će objavljeni na ovoj poveznici 

Tijekom pripreme Programa u obzir je uzeta usklađenost s Poveljom uključivanjem svih relevantnih dionika (Ureda za ljudska 

prava i prava nacionalnih manjina (ULJPPNM) i Ureda za ravnopravnost spolova (URS) u postupak programiranja te 
dobivanjem mišljenja od njih putem Odbora za praćenje čiji su članovi. 

Usklađenost s Poveljom osigurat će se u svim fazama programskog ciklusa (provedba, praćenje, evaluacija, izvješćivanje i 

revizija). Upravljačko tijelo, u suradnji s relevantnim institucijama, planira uključiti predstavnike navedenih institucija i tijela 

SUK-a u mrežu koordinatora, kao i Koordinacijsko tijelo, s kojim će se savjetovati pri izradi kontrolnih lista i sudjelovati u 
razvoju sadržaja treninga. 

Kako bi se osiguralo da su tijela sustava upravljanja i kontrole obaviještena i upoznata s odredbama Povelje o temeljnim 
pravima te da mogu pravilno primjenjivati i provjeriti odredbe Povelje u svakodnevnom radu, upravljačko tijelo organizirat 
će edukacije. 

Detaljnije informacije po fazama prikazane su u nastavku  

Faza pripreme:  

Što se tiče mehanizama kojima se osigurava usklađenost sa Poveljom i/ili promoviranje Povelje u pripremi PRA, važno je 

napomenuti da su glavna djelovanja/mjere koja su predviđena u PRA definirana u skladu sa mogućnostima danima Uredbom 

o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA). Naime, potpora se kroz PRA može dodijeliti za ona 
djelovanja  koja doprinose provedbi Zajedničke ribarske politike i pomorske politike Unije odnosno djelovanja kojom se 

ostvaruju prioriteti EFPRA-e iz članka 3. Uredbe o EFPRA-i i pripadajući specifični ciljevi u okviru tih prioriteta. Slijedom 

toga, tijekom pripreme PRA, odnosno kod odabira djelovanja koja se planiraju podupirati kroz PRA, na odgovarajući način 
se vodilo računa o Povelji, a uzimajući obzir specifičnosti navedenih prioriteta i ciljeva EFPRA-e te posljedično mogućih 

djelovanja/mjera potpore. Naime, PRA-om je predviđeno podupiranje djelovanja, odabrane su mjere potpore u okviru svih 

prioriteta EFPRA-e, ali je Povelja kod određenih djelovanja primjenjiva na višoj razini (npr. kod djelovanja u okviru Prioriteta 
3 koji se provodi kroz CLLD pristup, djelovanja povezana za start-upovima, diversifikacijom i slično), dok je kod nekih 

djelovanja manje primjenjiva s obzirom na specifičnosti (npr. kod djelovanja vezanih za očuvanje resursa, uspostave 

ravnoteže ribarske flote i slično).  

U okviru partnerskih konzultacija, nacrt PRA kao i prijedlog predviđenih djelovanja/intervencija u okviru PRA, je 

predstavljen i OzP kojemu su članovi i predstavnici URS-a te ULJPPNM. 

U kontekstu osiguravanja pristupačnosti partnera i relevantnih dionika kod sudjelovanja u samoj izradi dokumenta, nacrt PRA 

je izrađivan i dostupan u elektronskom obliku kao i u tiskanom obliku, a sastanci i konzultacije tijekom priprema su održavani 

i fizički i on-line putem u dogovoru sa sudionicima, te nije bilo zahtjeva za drugačijim oblikom održavanja 

sastanaka/konzultacija. Također, za nacrt PRA je provedena i javna rasprava, pri čemu je nacrt PRA objavljen na internetskoj 

stranici, a prijedlozi i komentari su se mogli dostaviti putem pošte ili e-mailom. Slijedom navedenoga,  zaključuje se da su 

osigurani mehanizmi kojima se tijekom pripreme PRA u obzir uzima politika pristupačnosti i poštuje zakonodavstvo i 

standardi koji se odnose na pristupačnost. 

Faza provedbe (uključujući praćenje, evaluaciju i reviziju):  

Kako bi se osigurala usklađenost operacija s Poveljom i/ili promicala Povelja, u tijeku je rad na razvoju najprikladnijeg alata, 

tj. alata za procjenu u obliku kontrolnih lista, u suradnji s drugim fondovima, s relevantnim pravobraniteljskim institucijama, 

i ULJPPNM-om. Upravljačko tijelo (UT), u suradnji s relevantnim institucijama, planira uključiti predstavnike tih institucija 
i tijela SUK-a, kao i Koordinacijsko tijelo s kojim će se savjetovati pri izradi kontrolne liste i sudjelovati u razvoju sadržaja 
treninga.  

Kako bi se osigurala dosljednost pristupa i usklađenost postupaka u pojedinačnim fazama provedbe PRA-a, Upravljačko tijelo 

nastojat će pružiti dodatnu izgradnju kapaciteta i edukaciju kako bi se osiguralo da tijela u sustavu i ostali relevantni dionici 

(npr. FLAG-ovi - Nacionalna mreža lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu) koji obavljaju pojedine funkcije u provedbi PRA 
(odabir i odobravanje operacija, praćenje i evaluacija, revizija), kao i korisnici koji operacije provode, budu bolje informirani 

o odredbama Povelje, uzimajući u obzir specifičnosti intervencija EFPRA-e i ciljanih skupina. Naime, predviđeno je pojedine 

uključene dionike educirati o primjeni kontrolnih listi u postupcima koje obavljaju – kod odabira, odobravanja i provjera 
operacija, praćenja operacija u kontekstu doprinosa operacija Povelji te revizija, ako je primjenjivo. Navedeni postupci će biti 

opisani u procedurama koje se uspostavljaju u okviru pojedinih tijela u sustavu upravljanja i kontrole iz članka 69. Uredbe 
(EU) 2021/1060, a u okviru mjera kod kojih je to primjenjivo, izradit će se vodič/upute za korisnike. 

2. Mehanizme za 

izvješćivanje odbora za 
praćenje o 

slučajevima neusklađenosti 

operacija koje primaju 
potporu iz fondova s 

Poveljom i pritužbi u vezi s 

Poveljom podnesenih u 
skladu s mehanizmima 

uspostavljenima na temelju 

članka 69. stavka 7. 
 

Da 

N/P 

Kako bi se osigurali mehanizmi za izvješćivanje OzP-a o neusklađenosti Povelje s operacijama koje podupire EFPRA i 

pritužbama, koristit će se postojeća koristit će se postojeća Mreža koordinatora za nediskriminaciju, kao i tijela za jednakost. 

Koordinatori za nediskriminaciju uspostavljeni su i imenovani u okviru ispunjavanja ex-ante uvjeta na razini SUK-ova 

uključenih u CPR 2014.-2020., a izmjene koje se tiču uloge koordinatora i mreže koordinatora će se jasno definirati i 
formalizirati novom odlukom za novo programsko razdoblje. U usporedbi s djelokrugom rada mreže iz razdoblja 2014.-2020, 
nova će mreža redefinirati i obuhvatiti sva prava i načela sadržana u Povelji.  

Izvješćivanje OZP-a bit će uključeno u dnevni red sastanaka, a učestalost će biti u skladu s učestalošću sastanaka OzP-a 

(najmanje jednom godišnje kao stalna točka dnevnog reda). U odnosu na opseg informacija, iste će sadržavati informacije o 

broju i statusu pritužbi, slučajevima neusklađenosti sa Poveljom zbog nepoštivanja propisa, korektivne mjere koje su poduzete 
ili preventivnim mjerama koje će se poduzeti, na način da se omogući OzP primjena predstavljenih informacija kao naučenih 
lekcija za provedbu PRA i izbjegavanje sličnih slučajeva u budućnosti.  

Za izvještavanje OzP-a imenovat će se predstavnik Upravljačkog tijela koji će najmanje jednom godišnje izvještavati OzP 

(kao stalna točka dnevnog reda). Relevantne preporuke bit će upućene tijelima SUK-a. Osim toga, članovi OzP-a predstavnici 

su javnih tijela odgovornih za primjenu horizontalnih načela iz članaka od 4. do 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uzimajući u 
obzir planirani doprinos Programu. To uključuje tijela odgovorna za promicanje jednakosti imenovana u skladu s Direktivom 

2000/43/EZ, Direktivom 2004/113/EZ i Direktivom 2006/54/EZ 

https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/
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NAZIV UVJETA 

KOJI 

OMOGUĆUJE 

PROVEDBU 

FOND POSEBNI CILJ 

ISPUNJAVANJE 

UVJETA KOJI 

OMOGUĆUJU 

PROVEDBU 

KRITERIJI ZA 

ISPUNJENJE UVJETA 

KOJI OMOGUĆUJU 

PROVEDBU 

ISPUNJAVANJE 

KRITERIJA ZA 

ISPUNJENJE 

UPUĆIVANJE NA RELEVANTNE DOKUMENTE OBJAŠNJENJE 

Postupci u vezi s izvješćivanjem OzP-a dodatno će se definirati u dokumentu kojim će se urediti funkcioniranje OzP-a, tj. u 

Poslovniku OzP-a, a bit će usklađeni i s postupcima koji će se uspostaviti SUK-u u skladu sa člankom 69. stavkom 7. Uredbe 
(EU) 2021/1060.  

Provedba i primjena 

Konvencije 

Ujedinjenih naroda o 
pravima osoba 

s invaliditetom 
(UNCRPD) u skladu 
s 

odlukom Vijeća 
2010/48/EZ 

EFPRA Svi mi Da 

Uspostavljen je nacionalni 

okvir za osiguravanje 
provedbe 

UNCRPD-a koji uključuje: 

 
1. Ciljeve s mjerljivim 

podciljevima, prikupljanje 
podataka i 

mehanizme praćenja. 

Da 

 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 

2020. godine 

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021 

do 2027. godine  

Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021 do 

2024    

 

Strategije, planovi, programi, izvješća, statistika  

 

 
 

 

 

Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NPIMOSI) donesen 

je u prosincu 2021. godine, zajedno s pripadajućim Akcijskim planom 2021. do 2024.  
 

U proces izrade bili su uključeni različiti dionici (predstavnici osoba s invaliditetom, tijela državne i javne uprave, predstavnici 

lokalne i regionalne (područne) samouprave, predstavnici ULJPPNM-a, URS-a, te socijalni partneri i ostali dionici). Dio njih 
bio je uključen u svojstvu članova radne skupine, a ostalima je dokument bio dostavljen na mišljenje. Također zainteresirana 

javnost imala je mogućnost komentirati dokumente za vrijeme objave istih na eSavjetovanju.  
 

Izradi NPIMOSI prethodila je analiza stanja svih područja djelovanja definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017.- 2020., a temeljem analize stanja utvrđene su srednjoročne razvojne potrebe i 
potencijali za izradu novog strateškog okvira za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. 

Navedeni strateški dokumenti predstavljaju okvir za provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. 

 
MRMSOSP je kao koordinator izrade, provedbe i praćenja provedbe Nacionalnog plana razvio instrumente za praćenje 

provedbe, a okvir za praćenje, izvještavanje i vrednovanje opisan je u Poglavlju 9. Nacionalnog plana. VRH se podnose  

konsolidirana izvješća o provedbi Nacionalnog plana, a nakon usvajanja izvješća se objavljuju na stranicama Ministarstva. 
 

Dodatno se ističe da je Vlada Republike Hrvatske (VRH) na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela Odluku o osnivanju 

nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika čija je uloga da VRH  daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja radi 
razvoja socijalnih politika. Članovi nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika bili su upoznati s procesom izrade 

NPIMOSI. NPIMOSI će sadržavati podatke o mehanizmu praćenja i nadzora provedbe UNCRPD-a, ističući da je RH , u 

skladu s čl. 33. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, uspostavila koordinacijski i neovisni mehanizam za 
provedbu i nadzor obveza iz Konvencije. 

 

Nacionalni plan u "Okviru praćenja, izvještavanja i vrednovanja" sadrži obvezu imenovanja koordinatora koji sudjeluju u 
provedbi i praćenju Nacionalnog plana i pripadajućeg akcijskog plana u nadležnim tijelima državne uprave, na razini lokalnih 

i regionalnih samoupravnih jedinica te rokove za podnošenje izvješća o provedbi MRMSOSP-u, koji izrađuje konsolidirana 

godišnja izvješća i šalje ih VRH na usvajanje. 

2. Mehanizme kojima se 
osigurava da se tijekom 

pripreme i 

provedbe programa uzima u 
obzir politika pristupačnosti 

te poštuju zakonodavstvo i 

standardi koji se odnose na 
pristupačnost.  

Da 
 

EUribarstvo – Vodiči/smjernice za korisnike bit će objavljeni na ovoj poveznici 

U pripremi PRA osigurani su mehanizmi kojima se uzima u obzir politika pristupačnosti i poštuje zakonodavstvo i standardi 

koji se odnose na pristupačnost. Tijekom svih faza ciklusa života programa uzeti će u obzir usklađenost s Konvencijom: u 

provedbi, praćenju, evaluaciji, izvješćivanju i reviziji. Putem kontrolne liste vršit će se provjera za procjenu usklađenosti 
PDP-ova s Konvencijom. Kontrolna lista će se izraditi u suradnji s pravobraniteljskim institucijama i MRMSOSP-om i biti 
ugrađena u procedure koje donosi sustav upravljanja i kontrole.  

Kako bi se osiguralo da su tijela sustava upravljanja i kontrole informirana i upoznata s odredbama UNCRPD-a te da mogu 

pravilno primjenjivati i provjeravati odredbe Konvencije u svom svakodnevnom radu, upravljačka tijela organizirat će 

edukacije koje će sadržavati informacije o Konvenciji i njenoj primjeni u provedbi ulaganja podržana iz Fondova. Edukacije 
su planirane u NPMOSI te pripadajućim Akcijskim planom. NPIMOSI sadržava i podatke o mehanizmu praćenja i nadzora 

provedbe UNCRPD-a, ističući da je RH, u skladu s čl. 33. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, uspostavila 
koordinacijski i neovisni mehanizam za provedbu i nadzor obveza iz Konvencije. 

Također, NPIMOSI u "Okviru praćenja, izvještavanja i vrednovanja" sadrži obvezu imenovanja koordinatora koji sudjeluju 

u provedbi i praćenju Nacionalnog plana i pripadajućeg akcijskog plana u nadležnim tijelima državne uprave, na razini 
lokalnih i regionalnih samoupravnih jedinica te rokove za podnošenje izvješća o provedbi MRMSOSP-u, koji izrađuje 
konsolidirana godišnja izvješća i šalje ih VRH na usvajanje 

Detaljnije informacije po fazama prikazane su u nastavku  

 

Faza pripreme:  

U pripremi PRA, važno je napomenuti da su glavna djelovanja/mjere koja su predviđena u PRA definirana u skladu sa 

mogućnostima danima Uredbom o EFPRA-i. Naime, potpora se kroz PRA može dodijeliti za ona djelovanja  koja doprinose 
provedbi Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i pomorske politike Unije odnosno djelovanja kojom se ostvaruju prioriteti 

EFPRA-e iz članka 3. Uredbe o EFPRA-i i pripadajući specifični ciljevi u okviru tih prioriteta. Slijedom toga, tijekom 

pripreme PRA odnosno kod odabira djelovanja koja se planiraju podupirati kroz PRA se je na odgovarajući na način vodilo 
računa o Konvenciji, a uzimajući obzir specifičnosti navedenih prioriteta i ciljeva EFPRA-e te posljedično mogućih 

djelovanja/mjera potpore. Naime, PRA-om je predviđeno podupiranje djelovanja/odabrane su mjere potpore u okviru svih 

prioriteta EFPRA-e, ali je Konvencija je kod određenih djelovanja primjenjiva na višoj razini, dok je kod nekih djelovanja 
manje primjenjiva s obzirom na specifičnosti, npr. kod djelovanja vezanih za očuvanje resursa, uspostave ravnoteže ribarske 
flote i slično).  

Što se tiče aktivnosti pripreme PRA u kontekstu osiguravanja pristupačnosti partnera i relevantnih dionika kod sudjelovanja 

u samoj izradi dokumenta, nacrt PRA je izrađivan i dostupan u elektronskom obliku kao i u tiskanom obliku, a sastanci i 

konzultacije tijekom priprema su održavani i fizički i on-line putem u dogovoru sa sudionicima, te nije bilo zahtjeva za 
drugačijim oblikom održavanja sastanaka/konzultacija. Također, za nacrt PRA je provedena i javna rasprava, pri čemu je 

nacrt PRA objavljen na internetskoj stranici, a prijedlozi i komentari su se mogli dostaviti putem pošte ili e-mailom. Slijedom 

navedenoga,  zaključuje se da su osigurani mehanizmi kojima se tijekom pripreme PRA u obzir uzima politika pristupačnosti 
i poštuje zakonodavstvo i standardi koji se odnose na pristupačnost. 

U okviru partnerskih konzultacija, nacrt PRA kao i prijedlog predviđenih djelovanja/intervencija u okviru PRA je predstavljen 
i OzP kojemu su članovi i predstavnici URS te ULJPPNM. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajni%C5%A1tvo/Godi%C5%A1nji%20planovi%20i%20strate%C5%A1ka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Nacionalni%20plan%20izjedna%C4%8Davanja%20mogu%C4%87nosti%20za%20osobe%20s%20invaliditetom%20za%20razdoblje%20od%202021%20do%202027.%20godine.pdf
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajni%C5%A1tvo/Godi%C5%A1nji%20planovi%20i%20strate%C5%A1ka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Nacionalni%20plan%20izjedna%C4%8Davanja%20mogu%C4%87nosti%20za%20osobe%20s%20invaliditetom%20za%20razdoblje%20od%202021%20do%202027.%20godine.pdf
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajni%C5%A1tvo/Godi%C5%A1nji%20planovi%20i%20strate%C5%A1ka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Akcijski%20plan%20izjedna%C4%8Davanja%20mogu%C4%87nosti%20za%20osobe%20s%20invaliditetom%20za%20razdoblje%20od%202021.%20do%202024.%20godine.pdf
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajni%C5%A1tvo/Godi%C5%A1nji%20planovi%20i%20strate%C5%A1ka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Akcijski%20plan%20izjedna%C4%8Davanja%20mogu%C4%87nosti%20za%20osobe%20s%20invaliditetom%20za%20razdoblje%20od%202021.%20do%202024.%20godine.pdf
https://mrosp.gov.hr/strategije-planovi-programi-izvjesca-statistika/4165
https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/
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NAZIV UVJETA 

KOJI 

OMOGUĆUJE 

PROVEDBU 

FOND POSEBNI CILJ 

ISPUNJAVANJE 

UVJETA KOJI 

OMOGUĆUJU 

PROVEDBU 

KRITERIJI ZA 

ISPUNJENJE UVJETA 

KOJI OMOGUĆUJU 

PROVEDBU 

ISPUNJAVANJE 

KRITERIJA ZA 

ISPUNJENJE 

UPUĆIVANJE NA RELEVANTNE DOKUMENTE OBJAŠNJENJE 

 

Faza provedbe (uključujući praćenje, evaluaciju i reviziju):  

Kako bi se osigurala usklađenost operacija s Poveljom i/ili promicala Povelja, trenutačno se radi na razvoju najprikladnijeg 
alata, tj. alata za procjenu u obliku kontrolnih lista, u suradnji s drugim fondovima, relevantnim Ministarstvom (MRMSOSP) 
i Uredom POSI (Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom).  

Kako bi se osigurala dosljednost pristupa i usklađenost postupaka u pojedinačnim fazama provedbe PRA-a, upravljačko tijelo 

nastojat će osigurati dodatnu izgradnju kapaciteta i osposobljavanje kako bi se osiguralo da tijela sustava i drugi relevantni 

dionici (npr. FLAG-ovi – nacionalna mreža lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu) koji obavljaju određene funkcije u 
provedbi PRA-a (odabir i odobravanje operacija, praćenje i evaluacija, revizija), kao i korisnici koji provode operacije, budu 
bolje informirani o odredbama Konvencije, uzimajući u obzir posebnosti intervencija EFPRA-e i ciljnih skupina.  

Naime, predviđeno je da će se pojedini uključeni dionici educirati o primjeni kontrolnih popisa u postupcima koje provode – 

u odabiru, odobravanju i provjeri operacija, praćenju operacija u kontekstu doprinosa operacija Konvenciji i, prema potrebi, 

revizijama. Ti se postupci opisuju u postupcima uspostavljenima u okviru odgovarajućih tijela u sustavu upravljanja i kontrole 

iz članka 69. Uredbe (EU) 2021/1060 i u mjerama, ako je primjenjivo, izradit će se upute za korisnike; 

3. Mehanizme za 
izvješćivanje odbora za 

praćenje o 

slučajevima neusklađenosti 
operacija koje primaju 

potporu iz fondova s 

UNCRPD-om i pritužbi u 
vezi s UNCRPD-om 

podnesenih u skladu s 

mehanizmima 
uspostavljenima na temelju 

članka 69. stavka 7. 

 

Da 
 

 

 

Kako bi se osigurali mehanizmi za izvješćivanje OzP-a o neusklađenosti Konvencije s operacijama koje podupire EFPRA i 
pritužbama, koristit će se postojeća koristit će se postojeća Mreža koordinatora za nediskriminaciju, kao i tijela za jednakost. 

Koordinatori za nediskriminaciju uspostavljeni su i imenovani u okviru ispunjavanja ex-ante uvjeta na razini SUK-ova 

uključenih u CPR 2014.-2020., a izmjene koje se tiču uloge koordinatora i mreže koordinatora će se jasno definirati i 
formalizirati novom odlukom za novo programsko razdoblje. U usporedbi s djelokrugom rada mreže iz razdoblja 2014.-2020, 
nova će mreža redefinirati i obuhvatiti sva prava i načela sadržana u Konvenciji.  

Izvješćivanje OZP-a bit će uključeno u dnevni red sastanaka, a učestalost će biti u skladu s učestalošću sastanaka OzP-a 

(najmanje jednom godišnje kao stalna točka dnevnog reda). U odnosu na opseg informacija, iste će sadržavati informacije o 

broju i statusu pritužbi, slučajevima neusklađenosti sa Konvencijom zbog nepoštivanja propisa, korektivne mjere koje su 
poduzete ili preventivnim mjerama koje će se poduzeti, na način da se omogući OzP primjena predstavljenih informacija kao 

naučenih lekcija za provedbu PRA i izbjegavanje sličnih slučajeva u budućnosti. Za izvještavanje OzP-a imenovat će se 

predstavnik Upravljačkog tijela koji će najmanje jednom godišnje izvještavati OzP (kao stalna točka dnevnog reda). 
Relevantne preporuke bit će upućene tijelima SUK-a.  

Postupci u vezi s izvješćivanjem OzP-a dodatno će se definirati u dokumentu kojim će se urediti funkcioniranje OzP-a, tj. u 
Poslovniku OzP-a, a bit će usklađeni i s postupcima koji će se uspostaviti SUK-u u skladu sa člankom 69. stavkom 7. Uredbe 

(EU) 2021/1060. 

 


