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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 integracijskom politikom. 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

  Sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine, br. 

70/15, 127/17) navedeno je da je Ured za za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

nadležno tijelo za koordiniranje rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u 

hrvatsko društvo (u daljnjem tekstu: Stalno povjerenstvo) te da provodi koordinaciju rada 

svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku 

uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom. Stalno povjerenstvo 

sastaje se minimalno dva puta godišnje, a po potrebi i češće, a predsjednik Stalnog 

povjerenstva ima obvezu podnijeti izvješće Vladi Republike Hrvatske o radu Stalnog 

povjerenstva i prateće Radne skupine za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za 

provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 

  Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 

razdoblje od 2017. do 2019. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) usvojen je 23. studenog 

2017. godine na 67. sjednici Vlade Republike Hrvatske. Prilikom definiranja strateških 

područja i mjera u Akcijskom planu kao i kategorije na koje se on odnosi (osobe kojima je 

odobrena međunarodna zaštita) Radna skupina uzela je u obzir zatečeno stanje u području 

integracijske politike u Republici Hrvatskoj koja sudjeluje u europskom programu 

premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje 

ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite te će provesti zbrinjavanje upravo 

navedenih kategorija osoba (izbjeglice koje se premještaju/preseljavaju iz Italije, Grčke i 

Turske). 

 

  Sukladno navedenome, Akcijskim planom utvrđeno je 6 strateških područja: 

Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, Smještaj i stanovanje, Učenje jezika i obrazovanje, 

Zapošljavanje, Međunarodna suradnja, Međuresorna suradnja i Senzibilizacija javnosti i 

stručnih djelatnika o osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita. 
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  Nadalje, Uredu za za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru 

Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) odobren projekt „Podrška integraciji državljana 

trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“ u ukupnom iznosu od 373.404,54 

eura. Opći cilj ovog projekta je uspješna integracija državljana trećih zemalja kojima je 

potrebna međunarodna zaštita, a svrha učiniti postojeći sustav za provedbu integracije 

državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita učinkovitijim. 

  Također iz Fonda za azil, migracije i integraciju Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja dodijeljeno je 560.000,00 eura za provedbu projekta „Integracija azilanata i 

stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, obrazovanje i priprema za 

uključivanje u tržište rada“. Svrha navedenog projekta je poboljšati integraciju azilanata i 

stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo, omogućiti porast njihove osobne 

pokretljivosti i zapošljivosti te ostvarivanje prava na ravnopravno sudjelovanje u hrvatskome 

društvu. Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dodijeljeno je preko  

1milijun eura za provedbu tri projekta čija je svrha adaptacija i opremanje stambenih prostora 

za  osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita.  

  Nadalje, sredstva iz Fonda za azil, migracije i integraciju dodijeljena su 

Hrvatskome Crvenom križu u iznosu od 680.000,00 eura za provedbu projekta 

„Psihosocijalna podrška i socijalne usluge tražiteljima međunarodne zaštite“ koji se provodi u 

prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini, dok je 282.000,00 EUR dodijeljeno 

stranoj udruzi Medecins du Monde – Belgique za projekt „Prevencija bolesti, psihološka 

podrška, pristup i pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite - 4P“ koji se 

također provodi u navedenim prihvatilištima. 

  U svrhu poboljšanja uvjeta smještaja tražitelja međunarodne zaštite provodi se 

adaptacija, rekonstrukcija i opremanje Prihvatilišta za tražitelje azila u Zagrebu, financirana 

sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju u iznosu od 2.400.000,00 eura.  

 

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

Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.  

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 29. listopada 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 
pitanje za mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade RH.

Hoće li i kada Vlada RH donijeti sveobuhvatnu integracijsku politiku?

Obrazloženje:
Migracije su globalni fenomen 21. st. s kojim je suočena cijela međunarodna 

zajednica. Trenutno se u migracijskim kretanjima nalazi preko 250 milijuna ljudi od 
kojih za oko 65 milijuna izbjeglica procjenjuje da su napustile svoju zemlju porijekla, 
zbog opasnosti po vlastiti život, zdravije i slobodu, lako Republika Hrvatska ulaže 
napore u svrhu sustavnog provođenja politike azila u skladu s europskim direktivama, 
još uvijek ne postoji odgovarajući okvir za rješavanje problema integracije migranata.

Prema rezultatima Galiupovog istraživanja iz kolovoza 2017., Republika 
Hrvatska se nalazi na 129. mjestu, od ukupno 139. ispitanih zemalja, po stupnju 
otvorenosti građana prema prihvaćanju migranata.

U izvješćima pučke pravobraniteljice od 2013. do 2017. godine, ukazano je 
kako u Republici Hrvatskoj postoji negativan stav prema useljavanju ekonomskih 
migranata, stranaca koji dolaze na školovanje, tražitelja azila i imigranata općenito, 
prema kojima građani iskazuju visoku razinu ksenofobije, a koji se ogleda u 
diskriminaciji istih.

lako je primjena Okvirne politike EU za integraciju migranata pozitivna, ista bi 
trebala biti popraćena konkretnim integracijskim strategijama u Republici Hrvatskoj.

Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita od 
2017. do 2019. sadrži konkretne mjere, no usmjeren je na malu skupinu ljudi obzirom 
da je u 2017. odobreno 208 zahtjeva za međunarodnu zaštitu te da je zabilježeno tek 
40 osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne 
zaštite.

Postojeće integracijske mjere polaze od pogrešne pretpostavke da integracija 
započinje tek u trenutku odobrenja međunarodne zaštite, umjesto stupanjem na tlo



države u kojoj se ona traži. Navedeno je suprotno načelima međunarodnog prava i 
prava EU, kao i osnovnim postavkama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti 
koji jamči određena prava tražiteljima međunarodne zaštite, prije odobravanja iste.

Slijedom toga, postavlja se pitanje kada će Vlada donijeti sveobuhvatnu 
integracijsku politiku koja će uključivati tražitelje međunarodne zaštite, a čiji broj za 
devet puta premašuje broj odobrenih zahtjeva.
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