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PREDMET: Obavijest o određenju tijela u sustavu upravljanja i kontrole pričuve
za prilagodbu Brexitu 
-dostavlja se

Poštovani,

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu države članice, 
sukladno članku 14. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća 
od 6. listopada 2021. o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 
2021/1755), obavještava Komisiju o identitetu imenovanih tijela i tijela kojem se isplaćuje 
pretfinanciranje u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu u Republici 
Hrvatskoj.

Kako bi se ostvarili preduvjeti za isplatu sredstava koja su dostupna Republici Hrvatskoj u 
obliku pretfinanciranja, u skladu s Uredbom (EU) 2021/1755, Vlada Republike Hrvatske 
donijela je 10. prosinca 2021. Odluku o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za 
prilagodbu Brexitu (u daljnjem tekstu: Odluka) kojom je uspostavljen institucionalni okvir te 
su utvrđene institucije koje će obavljati ulogu tijela u sustavu upravljanja i kontrole za pričuvu, 
kao i njihove funkcije i zadaće.

Odlukom su utvrđene institucije koje će obavljati funkcije tijela odgovornog za upravljanje 
financijskim doprinosom iz pričuve, neovisnog tijela za reviziju, tijela kojem se isplaćuje 
pretfinanciranje te tijela odgovornog za provedbu provjera.

Institucije koje obavljaju uloge navedenih tijela su:
1. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (koje obavlja ulogu tijela 

odgovornog za upravljanje financijskim doprinosom iz pričuve sukladno točki III. 
Odluke i neovisnog tijela za reviziju sukladno točki IV. Odluke),



2. Ministarstvo financija (koje obavlja ulogu tijela kojem se isplaćuje pretfinanciranje 
sukladno točki V. Odluke) i

3. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (koja obavlja ulogu 
tijela odgovornog za provedbu provjera sukladno točki VI. Odluke).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Upravljačko je tijelo u 
Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ministarstvo financija je za isti 
navedeni program određeno kao Tijelo za ovjeravanje, a Hrvatska agencija za malo 
gospodarstvo, inovacije i investicije provodi delegirane funkcije u svojstvu Posredničkog tijela 
razine 2. Na opisani način koriste se postojeća tijela koja su imenovana za provedbu kohezijske 
politike te je rizik povezan s korištenjem pričuve svodi na minimum. Ulogu neovisnog tijela za 
reviziju obavlja Samostalna služba za unutarnju reviziju Ministarstva regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije čiji službenici službe imaju iskustvo u pripremi i provedbi revizija i 
čija je funkcionalna neovisnost osigurana.

Sukladno članku 14. stavku 1. točki (d) Uredbe (EU) 2021/1755, potvrđujemo daje opis sustava 
upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu izrađen.

S poštovanjem,

1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za 
prilagodbu Brexitu
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