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PRIJEDLOG ODLUKE

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne 
novine, broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_____________________________________________________________donijela

ODLUKU

o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike 
Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti

I.

Na temelju članka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10 - pročišćeni 
tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) pokreće se postupak za sklapanje 
Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti (u daljnjem 
tekstu: Ugovor).

II.

U odnosima između Republike Hrvatske i Republike Koreje do sada nije uspostavljen niti 
jedan vid suradnje u području socijalne sigurnosti. Temeljem nepostojeće suradnje hrvatski 
radnici koji rade na državnom području Republike Koreje, niti korejski radnici koji rade na 
državnom području Republike Hrvatske ne mogu ostvariti niti jedno od prava iz sustava 
socijalne sigurnosti.

III.

Sklapanje ugovora o socijalnoj sigurnosti kojim će se urediti međusobni odnosi u području 
socijalne sigurnosti, uključujući prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja hrvatskih 
radnika koji prebivaju i rade u Republici Koreji, kao i korejskih radnika zaposlenih u 
Republici Hrvatskoj, ukazuje se potrebnim, s obzirom daje u odnosima između dviju država 
došlo do jačanja gospodarske razmjene, slijedom čega je povećan opseg razmjene radnika.

IV.

Prihvaća se Nacrt ugovora kao osnova za vođenje pregovora.

Nacrt ugovora iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.
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V.

Određuje se izaslanstvo za vođenje pregovora u sljedećem sastavu:
pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava nadležan za
mirovinsko osiguranje, voditelj izaslanstva,
predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, član
predstavnik Ministarstva zdravstva, član
predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, član
predstavnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, član
predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, član.

Troškovi za rad izaslanstva obuhvaćaju troškove vođenja pregovora, a osigurani su u 
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu u okviru redovnih sredstava tijela 
čiji predstavnici sudjeluju u izaslanstvu za pregovore.

VI.

Ovlašćuje se ministar rada i mirovinskoga sustava da, u ime Republike Hrvatske, potpiše 
Ugovor.

VII.

Sredstva za izvršavanje Ugovora osiguravaju se tekućim doprinosima za obvezna osiguranja 
osiguranika i poslodavaca. Svojstva tih davanja su takva da ne stvaraju nove izdatke u 
odnosu na prava već utvrđena zakonodavstvom o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, 
te neće zahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava iz Državnog proračuna 
Republike Hrvatske.

VIII.

Ugovor ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona, ali podliježe 
potvrđivanju prema odredbi članka 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih 
ugovora.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

Andrej Plenković
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Obrazloženje

Uz točku I. Odredbom točke I. uređuje se ustavna osnova za pokretanje postupka za 
sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti.

Uz točku II. Odredbom se konstatira kako u međudržavnim odnosima između Republike 
Hrvatske i Republike Koreje do sada nije uspostavljena suradnja na području socijalne 
sigurnosti, zahvaljujući čemu hrvatski radnici koji rade na državnom području Republike 
Koreje, niti korejski radnici koji rade na državnom području Republike Hrvatske ne mogu 
ostvariti niti jedno od prava iz sustava socijalne sigurnosti.

Uz točku III. S obzirom da je u posljednjih nekoliko godina pojačana suradnja između dvije 
države na gospodarskom planu. Republika Koreja je koncem 2016. godine izrazila namjeru 
za sklapanjem ugovora o socijalnoj sigurnosti s Republikom Hrvatskom, te je Ministarstvu 
vanjskih i europskih poslova dostavila iskaz interesa za sklapanjem ugovora, zajedno sa 
svojim prijedlogom Nacrta ugovora, koji je proslijeđen na nadležno postupanje Ministarstvu 
rada i mirovinskoga sustava, kao nadležnom tijelu. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
utvrdilo je kako je zbog pojačane gospodarske razmjene između dviju država, u posljednjih 
desetak godina, broj hrvatskih radnika koji rade i borave na području Republike Koreje 
iznosio između 50 i 100, a broj korejskih radnika u Republici Hrvatskoj u istom razdoblju 
iznosi 55 državljana koji imaju reguliran boravak u svrhu rada. Slijedom toga, ukazuje se 
potreba za sklapanjem ugovora o socijalnoj sigurnosti, kojim bi se uredili međusobni odnosi 
dviju država u području primjenjivog zakonodavstva (izaslani radnici), te mirovinskog 
osiguranja, kako je predložila i korejska strana, ali i zdravstvenog osiguranja i zdravstvene 
zaštite, s obzirom daje u skladu s općeprihvaćenim europskim načelima koordinacije sustava 
socijalne sigurnosti ohičaj da takvim ugovorima bude obuhvaćeno i područje zdravstvenog 
osiguranja i zdravstvene zaštite, što je predložilo Ministarstvo zdravstva.

Uz točku IV. Odredbom točke IV. prihvaća se Nacrt ugovora kao osnova za vođenje 
pregovora te se utvrđuje daje Nacrt ugovora sastavni dio Odluke.

Uz točku V. Ovom se odredbom utvrđuje sastav izaslanstva za pregovore te način 
podmirivanja troškova za rad izaslanstva.

Uz točku VI. Odredbom točke VI. utvrđuje se ovlaštenje za potpisivanje Ugovora.

Uz točku VII. Odredbom točke VII. utvrđuje se da izvršavanje Ugovora ne zahtijeva 
osiguravanje dodatnih financijskih sredstava iz Državnog proračuna, s obzirom da se 
sredstva za izvršavanje Ugovora osiguravaju se tekućim doprinosima za obvezna osiguranja 
osiguranika i poslodavaca.

Uz točku VIII. Ovom se odredbom utvrđuje đa Ugovor ne zahtijeva donošenje novih ili 
izmjenu postojećih zakona, ali podliježe potvrđivanju po članku 18. Zakona o sklapanju i 
izvršavanju međunarodnih ugovora.


