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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

________ 2018. godine donijela 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

 

1. Vlada Republike Hrvatske prima na znanje te pozdravlja odluku Vlade 

Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju ograničenja zapošljavanja 

državljana Republike Hrvatske, počevši od 1. srpnja 2018. godine. 

 

2. Sukladno članku 2. Uredbe o privremenoj primjeni pravila o radu državljana 

država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 79/13), 

počevši od 1. srpnja 2018. godine recipročno se ukidaju ograničenja prema državljanima 

Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.  

 

 

Klasa: 

Urbroj: 
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                 mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

  



PRIJEDLOG  

OBRAZLOŽENJE 

 

Premijerka Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske gđa Theresa May 

obavijestila je 19. ožujka 2018. godine pismom predsjednika Vlade Republike Hrvatske g. 

Andreja Plenkovića o ukidanju ograničenja za pristup tržištu rada Ujedinjene Kraljevine za 

hrvatske državljane od 1. srpnja 2018. godine, a koja su na snazi temeljem Ugovora o 

pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.  

Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, dogovorene su prijelazne mjere 

koje državama članicama EU omogućavaju zadržavanje ograničenja pristupa hrvatskim 

državljanima tržištu rada dvije godine nakon pristupanja Republike Hrvatske EU, uz 

mogućnost produljenja do ukupno sedam godina (pravilo 2+3+2).  

Mogućnost ograničavanja slobode kretanja radnika u prvom prijelaznom razdoblju koje je 

trajalo do 30. lipnja 2015. godine iskoristilo je trinaest država članica, te između ostalih i 

Ujedinjena Kraljevina, koje je odlučila tada (1. srpnja 2015. godine) zajedno s još preostale 

četiri države članice (Kraljevina Nizozemska, Republika Slovenija, Republika Austrija, 

Republika Malta) zadržati ograničenja za pristup tržištu rada za hrvatske radnike i u drugom 

prijelaznom razdoblju, odnosno zaključno s 30. lipnjem 2018. godine.  

Republika Malta odlučila je ukinuti ograničenja i prije isteka drugog prijelaznog razdoblja, 

odlukom od 1. ožujka 2018. godine, o čemu je potom izvijestila i Europsku komisiju. 

Vlada Ujedinjene Kraljevine odlučila je ukinuti ograničenja za pristup tržištu rada za hrvatske 

državljane od 1. srpnja 2018. godine, a o čemu je 19. ožujka o.g. premijerka Ujedinjene 

Kraljevine gđa Theresa May pismom obavijestila predsjednika Vlade Republike Hrvatske g. 

Andreja Plenkovića. 

Vlada Republike Hrvatske stoga prima na znanje te pozdravlja odluku o ukidanju ograničenja 

zapošljavanja državljana Republike Hrvatske od strane Ujedinjene Kraljevine, te ujedno 

podsjeća, kako se recipročno, počevši od 1. srpnja 2018. godine, ukidaju ograničenja prema 

državljanima Ujedinjene Kraljevine, a koja su se automatski primjenjivala sukladno 

odredbama Uredbe o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica EU i 

članova njihovih obitelji (Narodne novine 79/2013). 

 

 


