
Akcijski plan za 2022./2023.
Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine

Nakon sastanka predsjednika vlada Republike Hrvatske i Ukrajine, održanog
8. prosinca 2021. godine u Kijevu, na kojem su potvrdili važnost aktivnosti Radne 
skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine, dva supredsjedatelja Radne 
skupine sporazumjela su se o sljedećim prioritetima za 2022./2023.:

1. Prijenos hrvatskih iskustava u:

- uspostavi aktivne suradnje lokalnih organizacija i javnosti s braniteljima, koji 
su sudjelovali u ratnim zbivanjima, i članovima njihovih obitelji s ciljem izrade 
i implementacije mehanizama uzajamnog djelovanja;

- pitanjima socijalne zaštite raseljenih osoba (prognanika), uključujući rješavanje 
stambenog pitanja za osobe protjerane s ratnih područja i njihovo komunalno 
zbrinjavanje, programe osiguranja radnih mjesta, načine poboljšanja integracije 
u novom mjestu stanovanja;

- liječenju posttraumatskog stresnog sindroma i procjeni ratnog vojnog 
invaliditeta.

2. Prijenos hrvatskih iskustava u protuminskom djelovanju (u socijalno- 
humanitarnom aspektu i humanitarnom razminiranju), identifikacija civila koji 
su stradali od eksplozivnih naprava, utvrđivanje njihovog odgovarajućeg 
statusa i provedba mjera rehabilitacije;

3. Prijenos hrvatskih iskustava u uspostavi pravnog sustava na privremeno 
okupiranim područjima;

4. Prijenos hrvatskih iskustava u provedbi tranzicijske pravde, politikama 
reintegracije, uključujući pomirenje, izgradnju mira i jačanje društvene 
kohezije;

5. Razmjena iskustava u području zaštite kopnene granice, uključujući u obuci 
policijskih službenika granične policije, suzbijanju organiziranog kriminaliteta 
i krijumčarenju migranata te razmjena stručnih znanja u području policijskog 
obrazovanja;

6. Razmjena stručnih znanja i suradnje zatvorskih i probacijskih sustava;

7. Prijenos hrvatskih iskustava vezano uz područje lokalnog izbornog 
zakonodavstva;

8. Mogućnost izobrazbe ukrajinskih časnika u Ratnoj školi “Ban Josip Jelačić”;



9. Prijenos hrvatskih iskustava ukrajinskim institucijama u području 
funkcioniranja sustava za zaštitu financijskih interesa Europske unije (AFCOS 
sustava);

10. Prijenos hrvatskih znanja i iskustava koja se odnose na usklađivanje 
nacionalnog zakonodavstva u području sprječavanja pranja novca i financiranja 
terorizma s pravnom stečevinom Europske unije;

11. Provedba Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o 
gospodarskoj suradnji kroz rad Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku 
suradnju između ugovornih stranaka;

12. Prijenos hrvatskih iskustava vezano za ulogu gospodarskih komora u procesu 
pregovaranja i usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske 
unije, kao i dijeljenje iskustva u procesu digitalizacije komorskog poslovanja;

13. Razmjena iskustava i suradnja na područjima zaštite i očuvanja kulturne 
baštine, u području medijske pismenosti, izvedbenih umjetnosti, poticanje 
prevođenja i objavljivanja djela hrvatskih i ukrajinskih pisaca. Promicanje 
aktivne suradnje predstavnika i izaslanika u UNESCO-u i Vijeću Europe i 
drugim međunarodnim organizacijama u području kulture, kao i poticanje 
suradnje u okviru programa Europske unije Kreativna Europa;

14. U svrhu jačanja mobilnosti studenata i istraživača, potpisivanje novog 
Programa suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike 
Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Ukrajine u području 
obrazovanja te novog Programa znanstvene i tehnološke suradnje.

Potpisano u Kijevu dana 9. prosinca 2021. u dva izvornika na engleskom jeziku.
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