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

broj: 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člankom 48. Zakona o međunarodnoj i privremenoj 
zaštiti (Narodne novine, broj: 70/2015) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
………… 2015. godine donijela 

 
ODLUKU 

O PREMJEŠTANJU I PRESELJENJU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA  
ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJE ISPUNJAVAJU UVJETE  

ZA ODOBRENJE MEĐUNARODNE ZAŠTITE 
 
 

I. 
 

Republika Hrvatska će radi podjele tereta, a po načelu solidarnosti i odgovornosti, 
sudjelovati u europskom programu premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili 
osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite (u daljnjem 
tekstu: Program) i provesti zbrinjavanje navedene kategorije osoba tijekom razdoblja od dvije 
godine. 

 
II. 

 
U okviru provedbe Programa, Republika Hrvatska obvezuje se prihvatiti do 550 

državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, i to: 150 osoba po osnovu preseljenja i 
400 osoba po osnovu premještanja.  

 
III. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama. 
 
 

Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb,       
        

P R E D S J E D N I K 
 

               Zoran Milanović 
  



OBRAZLOŽENJE 
 
 

Kao odgovor na brojne humanitarne katastrofe koje se u posljednjem razdoblju 
događaju na Sredozemlju, te posljedično na pojačan pritisak na azilni sustav Italije i Grčke u 
koje dolazi veliki broj tražitelja međunarodne zaštite kao i veliki broj raseljenih osoba iz 
Sirije, od država članica i Europske unije traži se uravnotežen i zemljopisno sveobuhvatan 
pristup migracijama koji se temelji na solidarnosti i odgovornosti u vidu podjele tereta 
provedbom premještanja i preseljenja tražitelja međunarodne zaštitite i izbjeglica.  

 
Na temelju Izjave s izvanrednog sastanka Europskog vijeća, održanog 23. travnja 

2015. godine poduzete su konkretne mjere kako bi se spriječile daljnje pogibije na moru, 
pronašli novi načini borbe protiv krijumčara i pojačala suradnja sa zemljama podrijetla i 
tranzitnim zemljama, uz poštovanje prava na traženje azila. Europska komisija je 13. svibnja 
2015. objavila Europski migracijski program koji počiva na četiri stupa boljeg upravljanja 
migracijama.  

 
Dana 27. svibnja 2015. Europska komisija je objavila i paket od pet prijedloga mjera 

za provedbu Europskog migracijskog programa, a radi se o:  
1. Prijedlogu odluke Vijeća o uspostavi privremenih mjera u području međunarodne zaštite u 
korist Italije i Grčke,  
2. Priopćenju o Akcijskom planu Europske unije protiv krijumčarenja migranata u razdoblju 
od 2015. do 2020. godine,  
3. Preporuci Europske komisije o Europskoj shemi za premještanje (European Resettlement 
Scheme),  
4. Smjernicama o provedbi pravila Europske unije o obvezatnom uzimanju otisaka prstiju i  
5. Pokretanju javnih konzultacija o EU plavoj karti.  
 

Europsko vijeće je na sastanku 25. i 26. lipnja 2015. godine donijelo zaključke o 
pružanju pomoći za 60 000 osoba: 

- na temelju provedbe privremenog i iznimnog premještanja 40 000 osoba kojima je 
nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita iz država članica pod najvećim 
pritiskom, Italije i Grčke, u druge države članice tijekom razdoblja od dvije 
godine; 

- te dogovorom da će sve države članice sudjelovati u preseljenju 20 000 raseljenih 
osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita. 

 
Do kraja srpnja 2015. godine očekuje se od država članica donošenje europskog 

programa premještanja i preseljenja u vidu Odluke Vijeća EU. Ovom Odlukom, Republika 
Hrvatska obvezuje se provesti obveze privremenih i iznimnih mjera programa premještanja i 
preseljenja na način da će prihvatiti do 550 državljana trećih zemalja ili osoba bez 
državljanstva, i to: 150 osoba po osnovu preseljenja i 400 osoba po osnovu premještanja.  
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