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PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE 

оd 22.7.2016. 

o izmjeni Odluke Komisije C(2013) 9257 od 18. prosinca 2013. o odluci o financiranju 

godišnjeg iznosa schengenskog instrumenta za Hrvatsku za 2014. 

(VJERODOSTOJAN JE SAMO TEKST NA HRVATSKOM JEZIKU) 

EUROPSKA KOMISIJA, 

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 31., 

 

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 

25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije
1
, a 

posebno njezin članak 84., 

 

budući da: 

(1) Člankom 31. Akta o pristupanju uspostavljen je schengenski instrument kao 

privremeni instrument za pomoć Hrvatskoj u financiranju mjera na novim vanjskim 

granicama Unije za provedbu schengenske pravne stečevine i nadzora vanjskih granica 

(2) U pogledu schengenskog instrumenta, članak 31. Akta o pristupanju iz 2012. treba 

smatrati temeljnim aktom u smislu članka 54. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) 

br. 966/2012. 

(3) Odlukom C(2013)9257 od 18. prosinca 2013. o odluci o financiranju godišnjeg iznosa 

schengenskog instrumenta za Hrvatsku za 2014. određeno je da je 23. srpnja 2016. 

konačni datum za prihvatljivost rashoda.  

(4) Hrvatska se susrela s kašnjenjima u provedbi aktivnosti koje će se financirati u okviru 

schengenskog instrumenta zbog nepredviđenih okolnosti, posebno u slučaju nabave i 

ugovoranja projekata za sustav nadzora na vanjskim granicama.  

(5) Stoga je potrebno izmijeniti Odluku C(2013)9257 radi pojašnjenja razdoblja 

prihvatljivosti schengenskog instrumenta za Hrvatsku. Potrebno je do 21. siječnja 

2017., konačnog datuma za prihvatljivost rashoda, provesti sve aktivnosti 

(potpisivanje ugovora, pružanje usluga, isporuka robe i obavljanje poslova) te izvršiti 

sva plaćanja, 

DONIJELA JE OVU ODLUKU:  

Članak 1. 

Članak 3. Odluke Komisije C(2013)9257 zamjenjuje se sljedećim: 

„Članak 3. 
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Za aktivnosti financirane iz godišnjeg iznosa schengenskog instrumenta za 2014., rashodi se 

odobravaju najkasnije do 23. rujna 2016. Navedene aktivnosti provode se i plaćanja 

izvršavaju najkasnije do 21. siječnja 2017.” 

Članak 2. 

Ova je Odluka upućena Republici Hrvatskoj. 

Sastavljeno u Bruxellesu 22.7.2016. 

 Za Komisiju 

 Dimitris AVRAMOPOULOS 

 Član Komisije 

 

 




