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1 UVOD 

Europsku migracijsku mrežu (u daljnjem tekstu: EMN) osnovalo je Vijeće Europske unije 2008. godine s ciljem 

pružanja potpore europskom političkom odlučivanju u području migracija. Hrvatska se pridružila EMN-u 

2013. godine nakon ulaska u Europsku uniju. Od siječnja 2019. godine, ulogu Nacionalne kontaktne točke 

obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova. Nacionalne kontaktne točke pružaju sveobuhvatne informacije o 

politikama i strategijama vezanima uz migracije i azil, koordiniraju razne EMN aktivnosti te objavljuju različite 

publikacije. 

Ovo izvješće, koje se odnosi na 2021. godinu, ukratko predstavlja publikacije i doprinose EMN Nacionalne 

kontaktne točke u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EMN NCP Hrvatska) objavljene tijekom 2021. godine; sažima 

aktivnosti koje su se odvijale na razini Europske unije i na nacionalnoj razini te navodi aktivnosti diseminacije 

i komunikacije poduzete za promicanje rada EMN-a donositeljima politika i široj publici.  

2 EMN NCP HRVATSKA U 2021. GODINI 

U ovom dijelu predstavljeni su glavni rezultati EMN NCP Hrvatska u okviru Programa rada EMN-a 2021./2022. 

Izvješće se usredotočuje na aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se odgovorilo na potrebe donositelja 

politika i predvidjele ih te naknadno prikupljanje i analizu informacija i statističkih podataka. 

 

  

64 odgovora na ad hoc upitnike

1 lansirani ad hoc upitnik

doprinos Godišnjem izvješću o migracijama i azilu 2020. godinu

Godišnje nacionalno izvješće o migracijama i azilu za 2020. godinu

doprinosi za 3 studije i 2 nacionalna izvješća

doprinosi za EMN informacijske letke

doprinosi za 4 EMN biltena

Hrvatska postala zemlja mentor Crnoj Gori

EMN NCP HRVATSKA U 2021. GODINI



 

2.1. Godišnje izvješće o migracijama i azilu za 2020. godinu 

EMN NCP Hrvatska svake godine izrađuje godišnje izvješće o migracijama 

i azilu koje obuhvaća prikaz novosti iz područja migracija i azila u 

prethodnoj godini i koje se sastoji od dva dijela. Europska migracijska 

mreža je objavila Godišnje izvješće o migracijama i azilu za 2020. godinu 

koje istražuje trendove u migracijama i azilu širom Europske unije. Ono je 

pokazalo da je tijekom 2020. godine, zbog ograničenja putovanja uslijed 

pandemije bolesti COVID-19, zabilježeno značajno smanjenje broja 

državljana trećih zemalja koji ulaze u Europsku uniju, bilo kao legalni 

migranti ili tražitelji međunarodne zaštite, ili koji izlaze iz Europske unije 

kroz procedure povratka. Nadalje, elektronički sustavi i digitalni alati su 

imali ključnu ulogu u održavanju funkcioniranja migracijskih sustava i 

sustava međunarodne zaštite tijekom 2020. godine. Povećanje 

učinkovitosti za bolje upravljanje migracijama bila je zajednička tema na 

razini Europske unije i na nacionalnoj razini. Tako je novi Pakt o migracijama i azilu Europske komisije iznio 

sveobuhvatan pristup za područja migracija, azila, integracije i upravljanja granicama. Države članice usvojile 

su nove strateške smjernice i prioritete, usredotočujući se na, primjerice, privlačenje novih talenata i 

integraciju na tržište rada. 

EMN NCP Hrvatska također doprinosi izradi statističkog 

dodatka godišnjeg izvješća prikupljajući određene podatke o 

migracijama na nacionalnoj razini, a koji su kasnije pridruženi 

podacima drugih država članica EMN-a u objedinjenom 

statističkom dodatku. Prošle godine, EMN NCP Hrvatska 

izradila je šesto godišnje izvješće o migracijama i azilu koje 

obuhvaća razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine. U izvješću je predstavljen kontekst razvoja politike 

azila i migracije u 2020. godini s naglaskom na predsjedanje 

Hrvatske Vijećem EU u prvoj polovici godine, te je zatim dan 

pregled novosti kroz sljedeća migracijska područja: zakonite 

migracije, međunarodna zaštita, djeca bez pratnje i ostale 

ranjive skupine, integracija, državljanstvo i bezdržavljanstvo, 

granice, viza i Schengen, nezakonite migracije i krijumčarenje 

migranata, aktivnosti suzbijanja trgovanja ljudima te povratak i readmisija. Izvješće je predstavljeno na 10. 

sastanku nacionalne migracijske mreže kojeg je organizirala EMN NCP Hrvatska 10. lipnja 2021. godine.  

 

 

 

 

 

 

https://emn.gov.hr/UserDocsImages/ARM%202020/Godi%C5%A1nje%20izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20migracijama%20i%20azilu%20za%20RH%20za%202020.%20godinu.pdf


2.2. EMN studije 

EMN je sveukupno kompletirao tri studije u 2021. godini: „Točno, pravovremeno, interoperabilno? 

Upravljanje podacima u postupku za međunarodnu zaštitu“; „Odgovori na migrante s dugotrajnim 

nezakonitim boravkom: Prakse i izazovi u EU-u i Norveškoj“ i „Detencija i 

alternative detenciji u postupku međunarodne zaštite i povratka“. 

Za svaku objavljenu studiju izrađene su informacijski letci i kraća izvješća 

kako bi se olakšala diseminacija i kako bi se prvenstveno nacionalna publika 

upoznala s osnovnim ključnim 

zaključcima studija. 

Studije su objavljene na web stranici 

EMN-a, na nacionalnoj web-stranici 

EMN NCP Hrvatska, te distribuirani 

putem biltena EMN-a i putem EMN-ove 

mailing liste. EMN NCP Hrvatska je u 

2021. godini izradila dva nacionalna 

izvješća u obliku doprinosa dvjema studijama: „Detencija i alternative 

detenciji u postupku međunarodne zaštite i povratka“ i „Državljani trećih 

zemalja kao žrtve trgovanja ljudima: detekcija, identifikacija i zaštita“. 

Kao i prethodnih godina, sve studije i nacionalna izvješća izrađena su u 

suradnji s relevantnim donositeljima politika, stručnjacima i praktičarima na nacionalnoj razini. Studije i 

nacionalna izvješća razvijena su iz nacionalnih doprinosa na temelju analize sekundarnih informacija 

uključujući postojeće zakonodavstvo i dokumente o politici, izvješća, akademsku literaturu, internetske 

izvore kao i izvješća i informacije nacionalnih tijela i dionika civilnog društva. Statistike su dobivene iz 

EUROSTAT-a, nacionalnih tijela i drugih (nacionalnih) baza podataka. 

2.3. EMN informacijski letci 

U 2021. godini objavljena su tri EMN informacijska letka: „Razdvojeni i nestali migranti”; „Istraživanje pravnih 

puteva za ispunjavanje potreba za radnom snagom” i „Utjecaj COVID-19 na migracijsko područje u zemljama 

EU-a i OECD-a”. Svake godine EMN NCP Hrvatska sudjeluje u izradi informacijskih letaka na temelju doprinosa 

nacionalnih dionika putem ad-hoc upita. Sve obavijesti objavljuju se na službenim stranicama EMN NCP 

Hrvatska. 

2.4. EMN ad-hoc upiti 

Ispunjavanje i kreiranje ad-hoc upita (u daljnjem 

tekstu: AHQ) nastavilo se i tijekom 2021. kako bi 

se dobile usporedne informacije iz zemalja 

članica EU-a i Norveške, o određenim 

pravovremenim temama. 2021. godine EMN 

NCP Hrvatska je dostavila je svoje odgovore na 

64 ad-hoc upitnika. Teme AHQ-ova koje su 

države članice pokrenule 2021. uključivale su 

ekonomske migracije, zaštitu, povratak, 

nezakonite migracije, studente, vize, boravak i 

druge. EMN NCP Hrvatska pokrenula je ad-hoc 

upit „Test tržišta rada” tijekom 2021. godine u 

suradnji s članovima Nacionalne migracijske mreže i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Upitom su 



prikupljene informacije vezane uz okvire kontrole zapošljavanja državljana trećih zemalja i upravljanje 

tržištem rada. Fokus upita stavljen je na test tržišta rada koji se primjenjuje u većini država članica EU, s 

naglaskom na korake postupka testiranja tržišta rada, metodologiju, ulogu tijela za zapošljavanje, 

odgovornosti poslodavca, uvjete i kriterije za ograničavanje zapošljavanja testom tržišta rada, provjeravajući 

dostupnost radnika u drugim državama članicama, te su prezentirani dostupni podaci o omjeru pozitivnih i 

negativnih odluka o testiranju tržišta rada tijekom 2019. i 2020. godine. Podaci za ad-hoc upit prikupljeni su 

zahvaljujući doprinosima 22 EMN NCP-a, a sam ad-hoc upitnik možete pronaći na web stranici hrvatskog 

EMN-a. 

 

2.5 Imigracijski portal 

Imigracijski portal i dalje je koristan izvor 

informacija, čineći složene informacije lako 

dostupnima i smanjujući neregularnu 

migraciju. Europska komisija je, koristeći 

ažurirane informacije koje su dostavili EMN 

NCP-ovi, održavala portal tijekom 2021. 

godine. EMN NCP Hrvatska ažurira portal te će, 

s obzirom na novi Zakon o strancima, poduzeti 

sveobuhvatno ažuriranje podataka za 

imigracijski portal.  

 

 

 

3 DOGAĐANJA NA RAZINI EU  

3.1 Sastanci Nacionalnih kontaktnih točaka (NCP) i sastanci Upravljačkog 

odbora (Steering Board) 

EMN je postao funkcionalna virtualna mreža kao odgovor na ograničenja putovanja uvedena zbog pandemije 

COVID-19. Ovakav pristup osigurao je da se svi sastanci nastave nesmetano tijekom cijele godine. Četiri 

sastanka Upravljačkog odbora (od 27. do 30. sastanka) i 7 sastanaka Nacionalnih kontaktnih točki (od 111. do 

117. sastanka) održana su virtualno tijekom godine. 

 

Radne grupe nastavile su s radom tijekom cijele 2021. godine. 

 

Radnu grupu EMN-a za komunikaciju i diseminaciju (CDWG), koju vode EMN Francuska i EMN Finska, sastala 

se dvaput u 2021. godini, a članovi EMN NCP Hrvatska sudjelovali su virtualno na oba sastanka. Radili su na 

ažuriranju EMN Komunikacijske i diseminacijske strategije, poboljšanju vidljivosti EMN-a, te koordiniranju 

uvođenja nacionalnih komunikacijskih planova. 

 

Radna grupa za suradnju s trećim zemljama (CTCWG) održala je dva virtualna sastanka u protekloj godini. 

Kako su Gruzija i Moldavija službećžno postale zemlje promatrači u EMN-u, radna grupa raspravljala je o 

završavanju nacrta smjernica za suradnju s trećim zemljama u statusu promatrača. 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-09/202117_ad-hoc_query_on_labour_market_test.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-09/202117_ad-hoc_query_on_labour_market_test.pdf


Članovi EMN NCP Hrvatska prisustvovali su na tri online sastanka radne grupe za informiranje i kampanje za 

podizanje svijesti (INFO WG). Tijekom 2021. predstavljen je radni plan kojem su u fokusu buduće aktivnosti 

ove radne grupe, posebice digitalizacija i društvene mreže, koje predstavljaju novo doba komunikacije.  

 

Prošle godine, EMN NCP Hrvatska je aktivno sudjelovala u ad hoc radnoj grupi za stvaranje EMN službenog 

videa. Radna grupa se sastajala virtualno u 2021. godini. Održana su 5 sastanka. Sastanci su se nastavili i u 

2022. godini, a video će se tek objaviti. 

 

Isto tako, tijekom 2021. godine, EMN NCP Hrvatska sudjelovala je u četiri radionice jačanja kapaciteta i pet 

tematskih radionica. 

 

U siječnju, EMN Nizozemska organizirala je radionicu jačanja kapaciteta na temu EMN informacijskih letaka. 

Cilj ove radionice bio je pružiti priliku sudionicima da rasprave o izazovima s kojima se susreću prilikom izrade 

informacijskih letaka, o procedurama koje koriste i o općim pravilima koju su vezani uz format i sadržaj. 

Digitalizacija i umjetna inteligencija u upravljanju migracijama bila je još jedna radionica koja se održala u 

travnju, 2021. godine. Na toj radionici istaknuta je važna uloga digitalizacije i njezine primjene u migracijskim 

pitanjima. Članovi EMN NCP Hrvatska sudjelovali su, u svibnju, i na radionici o nacionalnim komunikacijskim 

planovima. Na radionici se govorilo o jednostavnom predlošku koji bi pomogao EMN NCP-evima u 

provođenju komunikacijskih aktivnosti. Naposljetku, EMN NCP Hrvatska prisustvovala je na radionici jačanja 

kapaciteta o zajedničkom predlošku Godišnjeg izvješća o azilu i migracijama 2021, koja se održala u 

studenom. 

 

Što se tiče tematskih radionica, započele su krajem siječnja raspravom na događajima okruglog stola u 

suradnji s vanjskim dionicima. Cilj ove radionice bio je pokušaj uspostavljanja platforme koja promiče 

inovacije u migraciji okupljajući aktere koji prenose svoja iskustva na svim razinama tijekom migracijskog 

ciklusa. Bila je to radionica organizirana u suradnji sa Svjetskom bankom. Nadalje, EMN NCP Hrvatska je, u 

ožujku, prisustvovala radionici na kojoj se raspravljalo o suradnji EMN-a s trećim stranama na kojoj je 

naglašena važnost takvih suradnji u određenim tematskim područjima. Članovi EMN NCP Hrvatska također 

su sudjelovali na EMN treningu na temu budžeta i sastanku na temu pripreme za podnošenje prijedloga 

EMN-a, održanom u srpnju. Na kraju, EMN NCP Hrvatska zajedno s predstavnikom Ureda za ljudska prava i 

prava nacionalnih manjina, u studenom su prisustvovali radionici o prijedlozima tema. 

 

4 DOGAĐANJA NA NACIONALNOJ RAZINI 

4.1 Nacionalne konferencije i radionice 

EMN NCP Hrvatska je 2021. organizirala mnoge aktivnosti, uključujući nacionalne konferencije i događanja, 

ažurirala službenu web stranicu i distribuirala biltene. Na taj način EMN NCP Hrvatska potiče svoju nacionalnu 

mrežu relevantnih dionika koji rade na politikama migracija i azila te olakšava razmjenu informacija i 

usklađivanje ciljeva. Većina nacionalnih događanja odvijala se online, zbog pandemije bolesti COVID-19. 

Tijekom 2021. godine EMN NCP Hrvatska organizirala je dva online sastanka nacionalne EMN mreže za 

članove nacionalne migracijske mreže: 

 10. lipnja 2021. održan je 10. sastanak Nacionalne migracijske mreže. Sastanak je okupio oko 20 

sudionika Nacionalne migracijske mreže koju čine kako državna tijela tako i nevladine i međunarodne 

organizacije, uključujući Ministarstvo unutarnjih poslova koje djeluje kao EMN NCP Hrvatska. Sastanak je 

bio prilika da svi sudionici iznesu novosti u svojim resorima i radu po pitanju migracija od zadnjeg sastanka 

mreže. Također, na sastanku su članovi EMN NCP Hrvatska predstavili Godišnje izvješće o migracijama i 

azilu za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu koje kroz različite tematska područja prikazuje najznačajnije 



političke i zakonodavne novosti iz područja migracija, osvrnuvši se i na utjecaj bolesti COVID-19 na sva 

tematska područja. Nadalje, sudionicima sastanka prezentirane su najznačajnije novosti koje su na snagu 

stupile novim Zakonom o strancima te implementacija Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevina iz 

Europske unije. 

 11. sastanak Nacionalne migracijske mreže održan je 23. studenog 2021. Sastanak je okupio oko 30 

sudionika Nacionalne migracijske mreže. Članovi EMN NCP Hrvatska predstavili su plan rada i aktivnosti 

za 2022. godinu te prezentirali Izvješće o migracijama i azilu koje je izradila Europska komisija. 

Sudionicima sastanka predstavljena je aplikacija Resettle in Croatia koja je kreirana s ciljem osiguranja 

bržeg i jednostavnijeg pristupa informacijama i smjernicama za osobe koje u Republiku Hrvatsku pristignu 

po programu preseljenja, a kojima se po dolasku odobrava međunarodna zaštita. 

 
Osim dva sastanka nacionalne mreže, EMN NCP Hrvatska je organizirala dvodnevnu obuku nacionalnih 

stručnjaka za povratak u suradnji s Upravom za granicu (MUP). Nacionalna koordinatorica EMN NCP Hrvatska 

držala je prezentaciju o Europskoj migracijskoj mreži i njezinim trenutnim aktivnostima i rezultatima 

(nacionalna izvješća, studije, ad-hoc upiti). Predstavila je nacionalnu web stranicu EMN-a na kojoj se mogu 

pronaći svi relevantni rezultati i informacije. Informirala je sudionike o ovogodišnjim sastancima REG-a na 

kojima su sudjelovali predstavnici Hrvatske te predstavila aktivnosti radne grupe EMN REG-a kao i mogućnosti 

korištenja rezultata EMN-a u svom redovnom radu. Obuka je obuhvatila sljedeće teme: Novi zakonodavni 

okvir o postupanju sa strancima; Utvrđivanje identiteta i okolnosti nezakonitog prelaska granice i nezakonitog 

boravka; Donošenje odluka o povratku; Praćenje prisilnog povratka; Navodi o postupanju prema migrantima; 

Protokol o postupanju s djecom bez pratnje; Standardne operativne procedure; Readmisija; Prisilno udaljenje; 

Ograničenja slobode kretanja u pritvorskim centrima; Besplatna pravna pomoć u postupku povratka; 

Uzimanje otiska prsta za Eurodac i Korištenje prevoditelja u procesu povratka. 

Što se tiče nacionalnih događanja, u siječnju 2021. godine, članovi EMN NCP Hrvatska prisustvovali su 

okruglom stolu koji je organizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Tema o kojoj se raspravljalo bila 

je „Primjena prava za vrijeme pandemije COVID-19“. Okrugli stol je održan kao video konferencija. O situaciji 

uzrokovanoj COVID-19 raspravljali su znanstvenici i praktičari koji se bave onim granama i područjima prava 

na čiju primjenu promjene najviše utječu. 

EMN NCP Hrvatska sudjelovala je na online radionici/sastanku vezano za provedbu Zakona o strancima u 

organizaciji Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, te prisustvovala treningu o povratku i 

reintegraciji. 

Isto tako, u veljači, EMN NCP Hrvatska sudjelovala je na virtualnoj konferenciji „Novi susjedi – hrvatski 

medijski portret integracije u europskom kontekstu“ koju je organizirala Isusovačka služba za izbjeglice. 

Fokus je bio na dokumentarnoj seriji "Novi susjedi", točnije, na epizodi "Kuća naroda" redatelja Nebojše 

Slijepčevića, koji je pokušao prikazati kako hrvatsko društvo dočekuje izbjeglice i pomaže im u njihovoj 

integraciji. Na konferenciji su sudionici raspravljali o načinima njegovanja i izgradnje odnosa s novim 

susjedima. 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizirao je događanje vezano uz obilježavanje Svjetskog 

dana suzbijanja trgovanja ljudima, na kojemu je sudjelovala EMN NCP Hrvatska. Sastanak je održan 30. 

srpnja 2021. godine. Glavni cilj ovog sastanka bio je ocijeniti u kojoj su mjeri institucionalni i pravni okvir i 

Nacionalni plan za suzbijanje trgovine ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine uspješni u suzbijanju 

trgovine ljudima te zaštiti i ostvarivanju prava žrtve. Sukladno tome, u okviru evaluacije dane su preporuke 

za mjere i aktivnosti novog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima koji bi Vlada Republike Hrvatske 

trebala donijeti u narednom razdoblju. 



U rujnu 2021. godine, u organizaciji Ministarstva 

unutarnjih poslova Republike Hrvatske, održana je 

„Konferencija o budućnosti Europe“. Naglasak 

konferencije je bio na novoj EU inicijativi 

Partnerstva za talente koja je predložena u okviru 

novog Pakta o migracijama i azilu, zatim na jačanju 

zakonodavnog okvira u kontekstu europske Plave 

karte te ostalim inicijativama povezanim sa 

zakonitim migracijama, kao što je koncept 

„digitalnog nomadstva“. Konferencija je bila 

prilika za razmjenu mišljenja o tome mogu li nove EU inicijative i suvremeni pristupi tržištu rada biti rješenje 

za trenutne nezakonite migracijske izazove s kojima se suočava Europska unija. Konferencija je okupila niz 

stručnjaka te je potaknut dijalog o inovativnim zakonodavnim promjenama. Na Konferenciji je kao govornik 

sudjelovala gđa Ivana Perlić Glamočak, dio EMN NCP 

Hrvatska, tom je prilikom predstavila koncept Partnerstva za 

talente koji je dio EK Pakta o migracijama i azilu iz 2020. 

godine te koji bi trebao biti integralni dio osnaženih tailor-

made partnerstva s trećim zemljama.    

Dana 8. prosinca 2021. godine, održan je okrugli stol  

,,Uključivanje žena izbjeglica u društvo: prilike i izazovi“ s 

ciljem predstavljanja ključnih izazova u integraciji žena 

migrantskog porijekla s naglaskom na žene kojima je 

odobrena međunarodna zaštita. Okrugli stol dio je aktivnosti projekta INCLuDE - Međuresorna suradnja u 

osnaživanju državljana trećih zemalja koji provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

Republike Hrvatske, sufinanciran sredstvima AMIF-a te se organizirao u sklopu Human Rights Film Festivala. 

Cilj ovog okruglog stola bio je predstaviti ključne izazove u integraciji žena migrantskog podrijetla s naglaskom 

na žene koje su dobile međunarodna zaštita.  

U prosincu 2021. godine, EMN NCP Hrvatska organizirala virtualni radni sastanak kako bi pripremio članove 

Nacionalne migracijske mreže za predaju doprinosa za godišnje izvješće. Budući da se prilozi raznih tijela i 

institucija prikupljaju svake godine, ovaj sastanak je imao za cilj pružiti podršku u pripremi i dostavi doprinosa, 

te dati korisne informacije o tehničkom dijelu pisanja, opsegu i praktičnim savjetima. 

4.2 Konferencije drugih nacionalnih kontaktnih točki 

Članovi EMN NCP Hrvatska sudjelovali su na webinaru „Mladi migranti u prijelazu u odraslu dob“ koji su, u 

siječnju 2021. godine, organizirali članovi EMN Cipra, EMN Grčke, EMN Italije i EMN Luksemburga.  

U travnju 2021. održana je godišnja e-konferencija EMN-a pod nazivom „Digitalna transformacija u 

migraciji“, koju je organizirala portugalska služba za imigraciju i granične poslove (SEF). Ova virtualna 

konferencija okupila je europske i nacionalne dionike u području migracija, kao i stručnjake za digitalnu 

transformaciju i tehnologije umjetne inteligencije kako bi razmotrili rizike i prilike za veću digitalizaciju 

migracijskih procesa i tehnologije predviđene za budućnost. Sudionicima je pružio pregled nedavnih razvoja 

politika na EU i nacionalnoj razini, kao i praktične primjere i lekcije naučene iz provedbe procesa digitalizacije.  

EMN NCP Hrvatska sudjelovala je na online događaju povodom lansiranja EASO-ovog izvješća o 

međunarodnoj zaštiti 2021. prilikom kojega su predstavljene najvažnije stavke desetog EASO-ovog izvješća. 

Događaj se održao u srpnju. 



EMN NCP Hrvatska prisustvovala je konferenciji predsjedništva EMN Slovenije “Pripremljenost EU na 

buduće migracijske tokove”. Konferencija se održala 5. i 6. listopada 2021. u Ljubljani, a imala je za cilj 

razmjenu znanja, iskustava i stavova među predstavnicima država članica EU-a, institucija EU-a i 

međunarodnih organizacija o pripravnosti za EU u vezi s azilom i nezakonitim migracijskim tokovima. 

Gospođa Lidija Pentavec, nacionalna koordinatorica za EMN NCP Hrvatsku održala je prezentaciju pod 

naslovom „Položaj Republike Hrvatske u migracijskom kontekstu“. 

Predstavnica Službe za strance sudjelovala je u radionici EMN Francuske vezanu za vize za startup i ICT 

talente. Ova radionica, održana u listopadu, okupila je brojne sudionike, uključujući predstavnike francuskih 

ministarstava unutarnjih poslova, gospodarstva, financija i oporavka, Organizacije za ekonomsku suradnju i 

razvoj (OECD), kao i predstavnike nacionalnih kontakt točaka EMN-a, agencije nacionalnog razvoja, 

organizacije poduzetnika i ministarstva iz više od desetak država članica. Radionica je bila strukturirana u 

dvije prezentacijske sesije s ciljem predstavljanja informacija prikupljenih u studiji EMN-a iz 2019. o 

migracijskim putovima za novoosnovane i inovativne poduzetnike u EU, kao i europskim i nacionalnim 

shemama koje su nedavno implementirane kako bi se privukli start-upovi i međunarodne talente u Europu. 

Konačno, u studenom, EMN NCP Hrvatska prisustvovala je konferenciji u organizaciji EMN Španjolske 

„Prepoznavanje vještina u procesu migracije”. Ovom se konferencijom željelo naglasiti vještine kao važan 

čimbenik u migraciji i socioekonomskom razvoju, te ključni element u olakšavanju mobilnosti radne snage, 

stvaranju pozitivnih utjecaja na zemlju porijekla, zemlje odredišta i samog migranta, poticanju zapošljivosti, 

podržavanje održivosti naših sustava socijalne skrbi i poticanje stvaranja uključivih društava. 

 
 
 

5 SURADNJA S TREĆIM ZEMLJAMA 

 
5.1 EMN NCP Hrvatska postala zemlja mentor Crnoj Gori 

Radna grupa EMN-a za suradnju s trećim zemljama osnovana je 2020. godine i te su godine izrađene 

smjernice o suradnji s trećim zemljama odobrene od strane Europske komisije i Upravljačkog odbora EMN-a 

u sklopu priprema za dobrodošlicu Gruziji i Republici Moldaviji kao zemljama promatračima. Tijekom 2018. i 

2019. Gruzija i Moldavija izrazile su interes da se pridruže EMN-u u statusu promatrača bez prava glasanja, 

financirajući vlastito sudjelovanje. U ožujku 2021. Europska migracijska mreža prvi je put izrazila dobrodošlicu 

zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora. Kao dio EMN-a, Gruzija i Moldavija sudjeluju u razmjeni 

informacija u području migracija i azila, koriste stručnjake mreže u razvoju svojih sustava upravljanja 

migracijama i obavještavaju svoju javnost o kretanjima migracija u EU. 

U 2020. godini migracijska tijela u četiri zemlje koje nisu članice EU – Armeniji, Crnoj Gori, Srbiji i Ukrajini – 

neformalno su izrazile interes za suradnju s EMN-om. Europska migracijska mreža uključila se u proces bliže 

suradnje sa državama koje nisu članice Europske unije i EFTA-e. EMN članovi su glasali da EMN NCP Hrvatska 

postane zemlja mentor Crnoj Gori. 

Dana 15. rujna 2021. godine, u Podgorici, Crna Gora, održan je „Fact finding mission“ sastanak s 

predstavnicima Crne Gore vezano za interes koji su iskazali kako bi u okviru EMN mreže dobili status  

promatrača te kako bi se utvrdio kontekst i opseg budućeg odnosa suradnje. Sastanku su prisustvovali gđa 

Ivana Perlić Glamočak, ispred EMN NCP Hrvatska, gđa Ave Lauren (EMN Estonija), gđa Ilze Silina- Osmane 

(EMN Latvija), gđa Sara Bagnato (EMN Service Provider) te gđa Ivette Tarrida Soler, ispred EK. 

Sastanak je omogućio delegaciji EMN-a bolji uvid u stanje migracija i azila u Crnoj Gori, kao i u postojeće  

procedure i ciljeve Crne Gore u pridruživanju EMM-u kao zemlja promatrač. Također, s druge strane na 



sastanku je predstavnicima Crne Gore dan detaljan uvid u funkcioniranje EMN-a; njezin rad, kako je 

strukturirana, kako funkcionira u praksi, koja je dodana vrijednost biti dio EMN mreže, izazovi koji se javljaju, 

koji su resursi potrebni, koja se pravila primjenjuju na promatrače te su razjašnjena i sva pitanja koje su 

predstavnici Crne Gore postavili.  

EMN NCP Hrvatska aktivno sudjeluje u radu Radne grupe za suradnju s trećim zemljama (CTC WG) sudjelujući 

na redovitim sastancima (do 2 godišnje) te po potrebi sudjeluje i u drugim aktivnostima. Radna grupa ima za 

cilj razmotriti moguće okvire za suradnju s trećim zemljama. 

 

6 EMN nacionalna web stranica 

Web stranica EMN-a glavno je sredstvo za EMN da svoje 

rezultate učini javno dostupnima. Svaka nacionalna 

kontaktna točka održava vlastitu nacionalnu web stranicu 

koja je povezana s web-stranicom EMN-a. EMN NCP 

Hrvatska redovito ažurira svoje web stranice, obavještava 

o svim publikacijama EMN-a te objavljuje najave i izvješća 

s raznih događanja i drugih novosti iz područja migracija. 

Službenim stranicama EMN NCP Hrvatska možete 

pristupiti na ovoj poveznici: https://emn.gov.hr/  

 

 

 

 

7 EMN bilten 

Bilten EMN-a osmišljen je tako da donosi tromjesečna ažuriranja donositelja politika o glavnim kretanjima u 

EU i nacionalnim područjima u području politike migracija i azila te statističkim trendovima. EMN NCP 

Hrvatska redovito, na tromjesečnoj razini, doprinosi izradi EMN biltena s najnovijim vijestima iz područja 

migracija, te izrađuje nacionalni tromjesečni bilten s dopunskim informacijama: pregledom rada EMN NCP 

Hrvatska, zanimljivim EMN publikacijama, statistikama i sl. 

EMN NCP Hrvatska sudjelovala je u izradi biltena EMN-a tijekom cijele 2021. godine. Prilozi su dostavljeni za 

33., 34., 35. i 36. bilten EMN-a. Isto tako, izrađene su i 4 verzije hrvatskih biltena za sljedeća razdoblja: listopad 

– prosinac 2020., siječanj – ožujak 2021., travanj – lipanj 2021. i srpanj – rujan 2021. 

 

 

https://emn.gov.hr/

