
 
 

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
________________________________ donijela  

 

O D L U K U  

o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti  

povodom dolaska migranata u Republiku Hrvatsku  

 

I. 

 Osniva se Stožer za koordinaciju aktivnosti povodom dolaska migranata u Republiku 
Hrvatsku (u daljnjem tekstu: Stožer). 

II. 

 Zadaća Stožera je osigurati koordinirano djelovanje svih nadležnih tijela i institucija, s 
ciljem humanitarnog prihvaćanja i zbrinjavanja migranata iz točke I. ove Odluke.   

III. 

 U Stožer iz točke I. ove Odluke imenuju se: 

 - potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova – voditelj 
Stožera, 

 - zamjenik ministria u Ministarstvu socijalne politike i mladih,  

 - pomoćnik ministrice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zadužen za 
europske poslove, 

 - pomoćnik ministra  u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava zadužen za tržište rada 
i zapošljavanje, 

 - pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja zadužen za unapređenje zdravlja, 

- direktor Glavnog Stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, 

 - ravnatelj  Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

 U rad Stožera, prema potrebi, mogu se uključiti i predstavnici drugih državnih tijela i 
institucija. 

 

 



 
 

IV. 

 Za Stožer će organizacijske i administrativno-tehničke poslove obavljati  Ministarstvo 
unutarnjih poslova. 

V. 

 Financijska sredstva koja će se utrošiti prilikom provedbe svih mjera i aktivnosti 
nadležnih tijela i institucija koje odredi Stožer, osigurat će se u državnom proračunu. 

VI. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Zagreb, 

 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 

  

Republika Hrvatska, sukladno zaključcima Europskog vijeća od 25./26. lipnja 2015. 
godine i zaključcima i rezoluciji Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 20. srpnja 2015. 
godine, Odluci Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist 
Italije i Grčke te Odluci Vlade Republike Hrvatske o premještanju i preseljenju državljana 
trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne 
zaštite od 16. srpnja 2015. godine, sudjeluje u europskom programu premještanja i preseljenja 
državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje 
međunarodne zaštite.  

Radi u međuvremenu izmijenjenih okolnosti, nastalih posebno radi pooštravanja 
režima ulaska migranata u zemlje susjedne Republici Hrvatskoj, može se očekivati ulazak 
migranata u Republiku Hrvatsku. 

Sukladno načelima solidarnosti i odgovornosti, s ciljem sprječavanja moguće 
humanitarne krize, potrebno je poduzimati odgovarajuće mjere i provoditi aktivnosti s ciljem 
osiguravanja odgovarajućih humanitarnih uvjeta njihovoga prihvaćanja i zbrinjavanja.  

U provođenju spomenutih mjera i aktivnosti, za uspješnu realizaciju prihvaćanja i 
zbrinjavanja potrebno je uključiti tijela u čijoj su nadležnosti područja od značaja za 
osiguravanje odgovarajućih uvjeta zbrinjavanja migranata.   

 Stoga se predlaže osnivanje Stožera za  koordinaciju aktivnosti povodom dolaska 
migranata u Republiku Hrvatsku, čija zadaća je osigurati koordinirano djelovanje svih 
nadležnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj u vezi prihvaćanja i zbrinjavanja tih osoba 
u Republici Hrvatskoj. 

 

 


