
PRIJEDLOG 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 

150/11 i 119/14 i 93/16), a u svezi članka 8. podstavka 5. Zakona o razvojnoj suradnji i 

humanitarnoj pomoći inozemstvu (Narodne novine, broj 146/08) Vlada Republike Hrvatske je 

na sjednici održanoj _______________ donijela 

 

 

 

O D L U K U 

o pružanju humanitarne pomoći za rehabilitaciju ukrajinske djece s ratom ugroženog 

područja 

 

I. 

Prihvaća se prijedlog Ministarstva vanjskih i europskih poslova o pružanju humanitarne 

pomoći za rehabilitaciju ukrajinske djece s ratom ugroženog područja tijekom 2018. godine u 

iznosu od 210.000,00 HRK (slovima: dvjestodesettisućakuna), koji je dostavljen Vladi 

Republike Hrvatske, aktom KLASA: 302-01/18-01/24, URBROJ: 521-II-03-03-18- 4 od 27. 

srpnja 2018. godine. 

 

II. 

 

Odnosi između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, kao donatora, i 

Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine, kao primatelja  humanitarne pomoći, uredit će se 

Ugovorom o donaciji sredstava između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike 

Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine. 

 

 

III. 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 

2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, na pozicijama Ministarstva vanjskih i 

europskih poslova, aktivnosti A777058 – Pomoć organizacijama koje se bave humanitarnom 

djelatnošću u inozemstvu, pozicija 3611 - Tekuće pomoći inozemnim vladama, izvor 

financiranja 41. 

 

 

 

IV. 

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da u okviru provedbe ove Odluke 

izvrši uplatu iznosa od 210.000,00 HRK (slovima:dvjestodesettisućakuna) na račun Konzulata 

Ukrajine u Republici Hrvatskoj, Omišalj/Malinska: 

 



Naziv banke: Privredna Banka Zagreb    

 Adresa banke: HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 50   

 Korisničko ime računa: Počasni konzulat Ukrajine u Republici Hrvatskoj   

 Broj računa:    

 IBAN: HR27 2340 0091 1700 1607 1    

 SWIFT: PBZGHR2X     

 Opis plaćanja: Rehabilitacije ukrajinske djece s ratom ugroženog područja 
 

 

 

V. 

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za praćenje provedbe ove Odluke. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

                             P R E D S J E D N I K  

     mr.sc. Andrej Plenković 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 
 

 

Slijedom višegodišnje prakse organizacije rehabilitacije ukrajinske djece u Hrvatskoj od 

strane tijela lokalne i regionalne samouprave, privatnih građana i tijela državne uprave, 

predstavnik Medžlisa Krimotatarskog naroda u Vrhovnoj Radi Ukrajine, g. Refat Čubarov i 

prva potpredsjednica Vrhovne Rade Ukrajine, gđa Irina Geraščenko, uputili su ove godine 

zamolbu Hrvatskoj za humanitarnu pomoć u vidu financiranja rehabilitacije stotinjak 

ukrajinske djece s ratom ugroženih područja. Predsjednik Vlade RH pozitivno je odgovorio 

gđi Geraščenko na predmetnu zamolbu prilikom njihovog posljednjeg susreta u Hrvatskoj, 

zaduživši pritom Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za provedbu. 

 

Republika Hrvatska svojom Nacionalnom strategijom razvojne suradnje za razdoblje od 2017. 

do 2021. godine (Narodne novine, broj 107/17) u sektorskim prioritetima -,,Zdravlje“ i 

„Zaštita i osnaživanje žena, djece i mladih“, aktivno promiče i provodi brigu i o djeci kao 

najranjivijim skupinama stanovništva tijekom i nakon sukoba. Nadalje, u zemljopisnim 

prioritetima Ukrajina je navedena kao programska država na koju RH usmjerava posebnu 

pozornost. U tom smislu i ova odluka Vlade Republike Hrvatske pridonosi umanjenju 

posljedica sukoba i rehabilitacije ukrajinske djece s ratom ugroženog područja. 

 

Osim humanitarnog aspekta, cilj je nastaviti unaprjeđivati i razvijati bilateralne odnose 

između dviju zemalja pružanjem pomoći ukrajinskoj djeci, kojoj je prema procjeni ukrajinske 

strane potrebna rehabilitacija kako bi se oporavili od svakodnevnih okolnosti i opasnosti s 

kojima se susreću u mjestu svoga življenja. 

 

Kako bi se proveo pozitivan odgovor predsjednika Vlade RH u gore navedenom smislu, 

predlaže se donošenje Odluke Vlade RH uz pripadajući ugovor s ukrajinskom stranom, kojom 

bi Odlukom RH donirala 210.000,00 HRK. Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u 

Državnom proračunu RH za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu na 

pozicijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, aktivnost A7777058 Pomoći 

organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu, pozicija 3611 - tekuće 

pomoći inozemnim vladama. 


