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PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE 

оd 8.11.2022. 

o odobravanju programa Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u 

području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 2021. do 2027. 

[VJERODOSTOJAN JE SAMO TEKST NA HRVATSKOM JEZIKU] 

EUROPSKA KOMISIJA, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, 

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. 

o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom 

socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu 

za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, 

migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u 

području upravljanja granicama i vizne politike1, a posebno njezin članak 23. stavak 4., 

budući da: 

(1) Hrvatska je 20. listopada 2021. putem Komisijina elektroničkog sustava za razmjenu 

podataka podnijela program za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u 

području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) za razdoblje od 2021. do 

2027.   

(2) Hrvatska je pripremila program u suradnji s partnerima iz članka 8. stavka 1. Uredbe 

(EU) 2021/1060. 

(3) Program sadržava sve elemente iz članka 22. stavaka 3., 4. i 5. Uredbe 

(EU) 2021/1060 i izrađen je u skladu s predloškom iz Priloga VI. Uredbi 

(EU) 2021/1060. 

(4) U skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060 program sadržava 

procjenu Hrvatske o ispunjenju horizontalnih uvjeta koji omogućuju provedbu kako je 

definirano u članku 15. stavku 1. prvom i trećem podstavku te uredbe.  

(5) U skladu s člankom 23. Uredbe (EU) 2021/1060 Komisija je 1. travnja 2022. 

procijenila program i iznijela opažanja na temelju stavka 2. tog članka. Hrvatska je 

dostavila dodatne informacije i revidirani program 18. listopada 2022. 

(6) Komisija je zaključila da je program u skladu Uredbom (EU) 2021/1060 i Uredbom 

(EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća2, u skladu sa Sporazumom o 

partnerstvu s Hrvatskom u pogledu aspekata komplementarnosti i sinergija s 

fondovima obuhvaćenih Sporazumom o partnerstvu, te da se njime uzimaju u obzir 

relevantne preporuke za pojedinu zemlju, relevantni izazovi utvrđeni u integriranom 

                                                 
1 SL L 231, 30.6.2021., str. 159. 
2 Uredba (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda 

za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja 

granicama i vizne politike (SL L 251, 15.7.2021., str. 48.). 
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nacionalnom energetskom i klimatskom planu i načela europskog stupa socijalnih 

prava ili druge relevantne preporuke Unije upućene državi članici. 

(7) U skladu s člankom 86. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) 2021/1060 ova se 

Odluka smatra odlukom o financiranju u smislu članka 110. stavka 1. Uredbe (EU, 

Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća3. Ipak, potrebno je navesti 

elemente potrebne za preuzimanje proračunskih obveza u pogledu programa iz ove 

Odluke. 

(8) U skladu s člankom 12. stavcima 8. i 9. Uredbe (EU) 2021/1148 potrebno je utvrditi 

stopu sufinanciranja i najveći iznos potpore iz BMVI-ja. Za svaku vrstu djelovanja 

potrebno je utvrditi i primjenjuje li se stopa sufinanciranja na ukupni doprinos, 

uključujući javne i privatne doprinose, ili samo na javni doprinos.  

(9) Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje stajalište Komisije o usklađenosti svake 

operacije koju se podupire u okviru programa s pravilima o državnim potporama koja 

se primjenjuju u trenutku odobravanja potpore. 

(10) Predloženi program stoga bi trebalo donijeti, 

DONIJELA JE OVU ODLUKU:  

Članak 1. 

Odobrava se program Hrvatske za potporu iz Instrumenta za financijsku potporu u području 

upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027., 

čija je završna verzija podnesena 18. listopada 2022. 

Članak 2. 

1. Maksimalni iznos potpore iz Instrumenta za financijsku potporu u području 

upravljanja granicama i vizne politike i njegov sastav utvrđeni su u Prilogu I. 

Maksimalni iznos potpore za program utvrđen je u iznosu od 154 737 089,00 EUR, 

koji će se financirati iz proračunske linije 11 02 01 u skladu s nomenklaturom općeg 

proračuna Europske unije za razdoblje 2021.–2027. 

2. Stopa sufinanciranja za svaku vrstu djelovanja utvrđena je u Prilogu II. Stopa 

sufinanciranja za svaku vrstu djelovanja primjenjuje se na javni doprinos. 

Članak 3. 

Ispunjeni su svi horizontalni uvjeti koji omogućuju provedbu programa. 

                                                 
3 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim 

pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) 

br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) 

br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, 

Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.). 
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Članak 4. 

Ova je Odluka upućena Republici Hrvatskoj. 

Sastavljeno u Bruxellesu 8.11.2022. 

 Za Komisiju 

 Ylva JOHANSSON 

 Član Komisije 

 

 


