
 
 Prijedlog 

 

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne 

novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

_____________________________________________________________ donijela 

 

 

 

O D L U K U  

 

o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i 

Vlade Ukrajine o sezonskom radu državljana Ukrajine u Republici Hrvatskoj 

 

 

I. 

 

Na temelju članka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni 

tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) pokreće se postupak za sklapanje 

Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o sezonskom radu državljana 

Ukrajine u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Sporazum).  

 

II. 

 

U odnosima između Republike Hrvatske i Ukrajine nije uspostavljena suradnja u području 

sezonskog rada državljana Ukrajine u Republici Hrvatskoj. Državljani Ukrajine u Republici 

Hrvatskoj mogu raditi jedino putem godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca koju 

Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu. 

 

III. 

 

Sklapanje Sporazuma osigurat će bolju gospodarsku suradnju dviju država vodeći računa o 

potrebama tržišta rada u Republici Hrvatskoj. Sporazumom će se postaviti temelji za 

obavljanje sezonskog rada državljana Ukrajine u Republici Hrvatskoj i utvrditi uvjeti za 

njihov rad. 

 

IV. 

 

Prihvaća se Nacrt sporazuma kao osnova za vođenje pregovora.  

 

Nacrt sporazuma iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke. 

 

V. 

 

Određuje se izaslanstvo za vođenje pregovora u sljedećem sastavu:  

- pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava nadležan za tržište 

rada i zapošljavanje, voditelj izaslanstva, 



 

- predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, član 

- predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član 

- predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, član 

- predstavnik Ministarstva turizma, član 

- predstavnik  Ministarstva poljoprivrede, član 

- predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, član 

- predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, član.  

 

Troškovi za rad izaslanstva obuhvaćaju troškove vođenja pregovora, a osigurani su u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu u okviru redovnih sredstava tijela 

čiji predstavnici sudjeluju u izaslanstvu za pregovore. 

 

VI.  

 

Ovlašćuje se ministar rada i mirovinskoga sustava da, u ime Vlade Republike Hrvatske, 

potpiše Sporazum. 

 

VII. 

 

Za izvršavanje ovoga Sporazuma nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 

proračunu Republike Hrvatske. 

 

VIII. 

 

Sporazum ne zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona te ne podliježe 

potvrđivanju prema odredbi članka 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih 

ugovora.   

 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Zagreb,  

 

          PREDSJEDNIK 

 

                         mr. sc. Andrej Plenković 



 

Obrazloženje 

 

Ovom odlukom pokreće se postupak za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike 

Hrvatske i Vlade Ukrajine o sezonskom radu državljana Ukrajine u Republici Hrvatskoj te se 

prihvaća Nacrt Sporazuma kao osnova za vođenje pregovora. Također, ovlašćuje se ministar 

rada i mirovinskoga sustava da, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Sporazum. 

 

U odnosima između Republike Hrvatske i Ukrajine nije uspostavljena suradnja u području 

sezonskog rada državljana Ukrajine u Republici Hrvatskoj. Državljani Ukrajine u Republici 

Hrvatskoj mogu raditi jedino putem godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca koju 

Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu. 

 

Pojačanim gospodarskim razvojem, a posebno u djelatnostima poljoprivrede i šumarstva te 

turizma i ugostiteljstva, Republika Hrvatska suočava se s nedostatkom kvalificiranih radnika 

u navedenim djelatnostima. Uspostavljanjem suradnje između Republike Hrvatske i Ukrajine 

u području sezonskog rada državljana Ukrajine doprinijet će se lakšem i bržem pronalasku 

potrebne radne snage hrvatskim poslodavcima. 

 

Sklapanje Sporazuma osigurat će bolju gospodarsku suradnju dviju država vodeći računa o 

potrebama tržišta rada u Republici Hrvatskoj. Također, sporazumom će se postaviti temelji 

za obavljanje sezonskog rada državljana Ukrajine u Republici Hrvatskoj i utvrditi uvjeti za 

njihov rad. 

 


