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Predmet:  Zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s pristupom schengenskom prostoru 

- odgovor Vlade  

 

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ranko Ostojić, postavio je, sukladno s 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 

29/18), zastupničko pitanje u vezi s pristupom schengenskom prostoru. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

  Nakon što je Republika Hrvatska 12. ožujka 2015. godine predala Izjavu o 

spremnosti za početak postupka Schengenske evaluacije, kojom je potvrđena spremnost za 

početak schengenskih evaluacija u svim područjima s 1. srpnjem 2015. godine, Europska 

komisija je 25. lipnja 2015. godine dostavila evaluacijski upitnik o primjeni schengenske 

pravne stečevine. Odgovori na 384 pitanja i prijevodi svih propisa relevantnog zakonodavstva 

14. kolovoza 2015. godine dostavljeni su Europskoj komisiji. 

 

  Uspješno su provedene evaluacije svih područja schengenske pravne stečevine, 

i to kako slijedi: 

 

- zaštita podataka – od 22. do 26. veljače 2016. godine 

- zajednička vizna politika – od 30. svibnja do 3. lipnja 2016. godine 

- upravljanje vanjskim granicama – od 6. do 13. lipnja 2016. godine i ponovni 

posjet od 27. studenoga do 1. prosinca 2017. godine 

- povrat i ponovni prihvat – od 13. do 17. lipnja 2016. godine 

- policijska suradnja – od 13. do 17. lipnja 2016. godine 

- propisi o vatrenom oružju – 29. rujna 2016. godine (video konferencija) 

- Schengenski informacijski sustav – od 18. do 22. rujna 2017. godine i  

- pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – 5. srpnja 2018. godine (video 

konferencija). 

 

  Provedbene odluke Vijeća o utvrđivanju preporuka za uklanjanje nedostataka 

utvrđenih u pojedinim evaluacijama u pogledu ispunjavanju uvjeta potrebnih za punu 

primjenu schengenske pravne stečevine u navedenim područjima javno su dostupni 

dokumenti. Napredak koji je u protekloj godini ostvaren u provođenju mjera za ispunjavanje 

preporuka slijedom pojedinih evaluacija detaljno je naveden u akcijskim planovima koje 

Republika Hrvatska pravovremeno dostavlja Europskoj komisiji.  



2 

 

 

  Na temelju procjena i smjernica Europske komisije poduzimaju se 

odgovarajuće aktivnosti u svrhu pravilne primjene schengenske pravne stečevine. U području 

upravljanja vanjskim granicama koje je najzahtjevnije te obuhvaća i pripremu graničnih 

prijelaza u zračnim i pomorskim lukama za primjenu schengenskih standarda, u protekloj je 

godini ostvaren značajan napredak. Kada je riječ o cestovnim graničnim prijelazima važno je 

istaknuti da je za promet putnika otvoren novi granični prijelaz Metković te izrađen prometni 

elaborat kako bi se spriječile prometne gužve tijekom turističke sezone, prekategorizirani su 

pojedini granični prijelazi s Bosnom i Hercegovinom, a Ministarstvo financija Republike 

Hrvatske provodi infrastrukturne radove na graničnim prijelazima Gornji Brgat i Vitaljina, te 

zaprečava prijelazna mjesta s Bosnom i Hercegovinom kako bi se na tim mjestima spriječili 

neovlašteni prelasci granice. Riječne luke nisu bile obuhvaćene evaluacijama, a svi željeznički 

granični prijelazi usklađeni su sa schengenskim standardima. Na željezničkom graničnom 

prijelazu Tovarnik još se planiralo stavljanje skenera za pregled vagona kako bi se osigurala 

protočnost pojačanog željezničkog prometa koji je za očekivati nakon članstva Republike 

Hrvatske u schengenskom prostoru. Time se otišlo i korak dalje od preporuka Europske 

komisije. U tijeku su i radovi za jačanje mobilnog signala na pruzi Vinkovci-Tovarnik kako bi 

se osigurao nesmetan pregled putnih isprava mobilnim čitačima koje obavljaju policijski 

službenici. Isto tako u svim zračnim lukama osigurana je primjena Zakonika o schengenskim 

granicama i obavljene su sve pripremne radnje kako bi se područja za putnike na letovima 

unutar schengenskog područja odvojila od područja za putnike na ostalim letovima. U 

Zračnoj luci Split poduzimaju se dodatne mjere kako bi se od travnja iduće godine do 

otvaranja novog terminala osigurala provedba sustavnih provjera bez većeg zastoja putnika. U 

svrhu tehničkog opremanja, kadrovskog osnaživanja, nastavka obuke granične policije i 

dovršetka infrastrukturne prilagodbe svih graničnih prijelaza intenzivirano je korištenje 

raspoloživih sredstava u Fondu za unutarnju sigurnost, što je prepoznala Europska komisija 

koja je Republici Hrvatskoj nedavno odobrila i dodatna sredstva u iznosu od 10,4 milijuna 

eura za tehničko opremanje granice s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Ispunjavanje 

preporuka slijedom pojedinih evaluacija u svim ostalim područjima schengenske pravne 

stečevine u završnoj je fazi. 

 

  Članstvo Republike Hrvatske u schengenskom prostoru strateški je prioritet 

Vlade Republike Hrvatske. Napredak koji je u protekloj godini ostvaren u ispunjavanju 

tehničkih uvjeta za ostvarenje toga cilja višestruko su javno potvrdili nadležni povjerenik 

Europske komisije i naši najvažniji partneri u Europskoj uniji, a recentno i glavni tajnik 

Europske komisije. To nam daje pouzdanje da smo na dobrom putu kada je riječ o ostvarenju 

ovog strateškog cilja Vlade Republike Hrvatske. Odlučni smo do kraja 2018. godine izvršiti 

preostale zakonodavne, tehničke i infrastrukturne prilagodbe te uvjereni kako je moguće da 

Vijeće u prvoj polovici 2019. godine potvrdi ispunjavanje svih uvjeta, a političku odluku o 

pristupanju Republike Hrvatske schengenskom prostoru donese do početka 2020. godine, 

kada Republika Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije. 

 

Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

dr. sc. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.  

 

 

         PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 21. rujna 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ranka Ostojiča, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet; Zastupničko pitanje za mr.sc. Andreja Plenkovića, predsjednika 
Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem zastupničko 
pitanja za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike hrvatske

- je li Republika Hrvatska prošla i u kojoj mjeri tehničku evaluaciju za pristup 
schengenskom prostoru
- da li su međunarodni granični prijelazi u zračnim, pomorskim i riječnim lukama 
prilagođeni za provedbu schengenske pravne stečevine?

Obrazloženje: Kako Republika Hrvatska do sada nije ispunila sve kriterije za 
provedbu schengenske pravne stečevine odnosno evaluacijski posjeti za određena 
područja su još uvijek u tijeku, a uzimajući u obzir da Republika Hrvatska želi ući u 
schengenski prostor do njezinog predsjedanja EU koje je predviđeno za prvu 
polovicu 2020. godine molim Vas odgovor na pitanja koja su u interesu cjelokupne 
javnosti.

ZASTUPNIK

anko Ostojić


