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Fond Europske pomoći za najpotrebitije 

 

 

 GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZA 2015. GODINU 

U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU 

POMOĆ U OKVIRU FONDA EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE 

 

SAŽETAK ZA GRAĐANE 

 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. donijela je „Odluku o 

potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 

2014. - 2020.“ i „Odluku o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda 

europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu 

materijalnu pomoć“ u kojoj se definiraju uloge i obveze svih tijela u Sustavu: Ministarstva rada i 

mirovinskoga sustava kao Upravljačkog tijela, Ministarstva socijalne politike i mladih kao 

Posredničkog tijela, Ministarstva financija kao Tijela za ovjeravanje i plaćanje i Agencije za 

reviziju sustava provedbe programa Europske unije kao Tijela za reviziju. „Odluku o donošenju 

Smjernice za Fond europske pomoći za najpotrebitije Operativnog programa za hranu i/ili 

osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (FEAD)“ te „Pravilnik o prihvatljivosti 

izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)“ donijela je ministrica rada i 

mirovinskoga sustava 12. veljače 2016. godine. Potrebna dokumentacija dostavljena je Agenciji 

za reviziju sustava provedbe programa Europske unije na procjenu usklađenosti Sustava. 

Početak provedbe aktivnosti očekuje se krajem drugog tromjesečja 2016. godine, a prethodno 

su predviđene javne konzultacije u svrhu postizanja maksimalne učinkovitost u provedbi. Prvi 

natječaj bit će usmjeren na Operaciju tipa 1. "Nabava, transport, skladištenje i distribucija hrane 

i/ili osnovne materijalne pomoći". 

Cjelokupna provedba Operativnog programa, od konzultacija s relevantnim dionicima do 

programiranja i evaluacije planirana je na temeljima poštivanja načela dostojanstvenog 

postupanja, antidiskriminacije, jednakosti spolova i jednakih mogućnosti, o čemu će se 

detaljnije izvještavati u narednim razdobljima, a u odnosu na planirani početak provedbe 

sredinom 2016. godine. Važnu ulogu nadzora također će imati Odbor za praćenje Operativnog 

programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. (u daljnjem tekstu: Odbor). 

Završni tekst Izvješća dostavljen je na uvid Odboru kao dio radne dokumentacije za 4. 

sjednicu predmetnog Odbora, održanu 4. svibnja 2016. godine u Splitu. Članovi Odbora nisu 

imali komentara na Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu 

materijalnu pomoć za 2015. godinu. 
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