
 

 

 
  

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 
2022 

prosinac, 2022. 



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 ima 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 2022. godinu, ukratko predstavlja publikacije i 

doprinose EMN Nacionalne kontaktne točke u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EMN NCP 

Hrvatska) objavljene tijekom 2022. 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 2022. 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. 

 

 

 

59 odgovora na ad hoc upitnike

doprinos Godišnjem izvješću o migracijama i azilu 2021. godinu

Godišnje nacionalno izvješće o migracijama i azilu za 2021. godinu

doprinosi za 1 studiju i 1 nacionalno izvješće

doprinosi za 13 EMN informacijskih letaka

doprinosi za 4 EMN biltena

objavljena 4 nacionalna biltena

održana nacionalna konferencija "Žene u migracijama"

organiziranje EMN Induction Traininga

EMN NCP HRVATSKA U 2022. GODINI



2.1 Godišnje izvješće o migracijama i azilu za 2021. 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 

2021. godinu koje istražuje trendove u migracijama i azilu 

širom Europske unije.  

Pandemija COVID-19 nastavila je utjecati na migracije u 

2021. godini, iako u manjoj mjeri nego prethodne godine. 

Ograničenja putovanja i zdravstvene mjere nastavile su biti 

na snazi u većini država članica. Kako se epidemiološka 

situacija postupno poboljšavala tijekom godine, u 2021. je zabilježen je porast u broju 

zahtjeva za azil u državama članicama EU i Norveškoj (28,2%) u odnosu na 2020. 

godinu. Broj povrataka značajno je porastao; s povećanjem od 80% dobrovoljnih 

povrataka, te od 46% povećanja prisilnih povrataka u odnosu na 2020. godinu. 

EU i države članice zabilježile su kontinuiran napredak u dugoročnim prioritetima i 

strateškim obavezama u kontekstu migracija i azila. U rujnu 2021. godine, godinu dana 

nakon usvajanja Novog pakta o migraciji i azilu, Komisija je objavila izvješće o 

postignutom napretku i ključnim događajima u relevantnim područjima. 

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. Ove godine, 

EMN NCP Hrvatska izradila je sedmo godišnje izvješće o 

migracijama i azilu koje obuhvaća razdoblje od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2021. godine. U izvješću je 

predstavljen kontekst razvoja politike azila i migracije u 

2021. godini, 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.  



2.1. EMN studije 
 

U 2022. godini dovršene su i objavljene tri studije: 

„Državljani trećih zemalja kao žrtve trgovanja ljudima: 

otkrivanje, identifikacija i zaštita“, „Detencija i 

alternative detenciji u postupku međunarodne zaštite i 

povratka“ i „Integracija migrantica u EU: politike i 

mjere“. 

Za svaku studiju izrađeni su informacijski letci i kraća 

izvješća kako bi se prvenstveno nacionalna publika 

upoznala s ključnim zaključcima studija. 

Studije su objavljene na službenoj web stranici EMN-a, 

na nacionalnoj web-stranici EMN NCP Hrvatska, te su 

distribuirani putem biltena EMN-a i putem EMN-ove mailing liste. EMN NCP Hrvatska je 

u 2022. godini izradila jedno nacionalno izvješće u obliku doprinosa jednoj studiji 

„Integracija tražitelja međunarodne zaštite na tržište 

rada“. 

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. 

2.2. EMN informacijski letci 

 
U 2022. godini objavljeno je 10 EMN informacijskih letaka: „Sprječavanje, otkrivanje i 

rješavanje situacija zlouporabe boravka u svrhu studiranja u EU“, „Partnerstva za 

mobilnost vještina: istraživanje inovativnih pristupa radne migracije“, „Primjena 

digitalizacije i umjetne inteligencije u upravljanju migracijama“, „Privlačenje i 

zadržavanje međunarodnih istraživača“, „Mapiranje politika mentalnog zdravlja za 

migrante državljane trećih zemalja“, „Poticaji i motivi za dragovoljni povratak“, 



„Maloljetnici bez pratnje: prelazak u odraslu dob“, „Sekundarna kretanja korisnika 

međunarodne zaštite“, „Bilateralni sporazumi o readmisiji“, „Sustav sankcija za 

tražitelje međunarodne zaštite koji krše pravila smještajnih centara“ (REG informacijski 

letak, ograničen). 

Posebnim ad hoc upitnicima prikupljene su informacije vezane uz provedbu Direktive o 

privremenoj zaštiti (TPD), pokrenuti kao odgovor na izbjegličku krizu uzrokovanu 

invazijom Rusije na Ukrajinu 24. veljače 2022. godine. Od tih podataka izrađena su tri 

posebna informacijska letka: „Primjena Direktive o privremenoj zaštiti (područje 

primjene i registracija)“, „Smještaj osoba kojima je odobrena privremena zaštita“ i 

„Pristup uslugama osoba kojima je odobrena privremena zaštita“. 

Svake godine EMN NCP Hrvatska sudjeluje u izradi informacijskih letaka na temelju 

doprinosa nacionalnih dionika putem ad-hoc upita. Svi informacijski letci objavljuju se 

na službenim stranicama EMN NCP Hrvatska. 

2.3. EMN ad-hoc upiti 

Ispunjavanje i kreiranje ad-hoc upita (u daljnjem tekstu: AHQ) nastavilo se i tijekom 

2022. godine kako bi se dobile usporedne informacije iz zemalja članica EU-a i 

Norveške, o određenim pravovremenim temama. 2022. godine EMN NCP Hrvatska je 

dostavila je svoje odgovore na većinu ad-hoc upitnika. Teme AHQ-ova koje su države 

članice pokrenule 2022. uključivale su ekonomske migracije, zaštitu, povratak, 

nezakonite migracije, studente, vize, boravak i druge.  

Događaj koji je obilježio 2022. godinu, ne samo u Europi i svijetu, utjecao je na rad 

EMN-a. Naime, kada je 24. veljače Ruska Federacija počela masovnu invaziju na 

Ukrajinu, velik broj Ukrajinaca odlučio je napustiti svoju domovinu. Iz tog razloga, dana 

4. ožujka 2022. godine, Vijeće je donijelo provedbenu odluku kojom se uvodi 

privremena zaštita zbog masovnog priljeva osoba koje bježe iz Ukrajine zbog rata. Zbog 

te izvanredne situacije, EMN kao mreža Europske komisije prikupljala je sve relevantne 

podatke koje se tiču raseljenih osoba iz Ukrajine.  

Lansirano je osam ad-hoc upitnika kojima prikupljene su informacije vezane uz 

provedbu Direktive o privremenoj zaštiti, spajanje obitelji, pristup zaposlenju, 

smještaju, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, obrazovanju i dr. EMN NCP Hrvatska je svojim 

doprinosima i odgovorima na ad-hoc upitnike vezane uz Ukrajinu bila uvrštena i u 

sažetke, te već spomenute informacijske letke koji su kreirani na temelju informacija 

prikupljenih istoimenim AHQ-ovima.  

 



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 

2022. godine. EMN NCP Hrvatska 

ažurira portal te će, s obzirom na novi 

Zakon o strancima, poduzeti 

sveobuhvatno ažuriranje podataka za imigracijski portal. S obzirom na novi 

zakonodavni okvir u području boravka i rada stranaca, u 2022. godini izvršeno je 

opsežno ažuriranje EU imigracijskog portala.  

 

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 koja je počela 2020. godine. Ovakav pristup 

nastavio se i u 2022. godini zbog ekonomske krize nastale uslijed događaja u Ukrajini, 

te iz klimatoloških razloga (trošenje goriva, zagađivanje okoliša). Pet sastanka 

Upravljačkog odbora (od 30. do 34. sastanka) i osam sastanaka Nacionalnih kontaktnih 

točki (od 117. do 125. sastanka) održana su virtualno tijekom godine. Neki sastanci 

održani su uživo (u hibridnom formatu), kao na primjer 121. NCP sastanak održan za 

vrijeme predsjedavajuće konferencije Francuske u Parizu, te 123. NCP sastanak održan 

nakon predsjedavajuće konferencije Češke Republike, u Pragu. Članovi HR NCP-ja su 

sudjelovali na sastanku uživo koji se održao u Pragu. 

 

3.2 Radne grupe 

Radna grupa EMN-a za komunikaciju i diseminaciju (CDWG), koju vode EMN 

Francuska i EMN Finska, sastala se dvaput u 2022. godini, a članovi EMN NCP Hrvatska 

sudjelovali su virtualno na oba sastanka. U 2022. godini, radna grupa je objavila nove 

smjernice vizualnog identiteta EMN-a. Također, grupa je radila na ažuriranju EMN 

komunikacijske i diseminacijske strategije, te koordiniranju nacionalnih komunikacijskih 



planova. Član HR NCP-ja sudjelovao je na sastanku radne grupe koja se održala u 

Tbilisiju u Gruziji, 19. rujna 2022. godine. 

 

Radna grupa za suradnju s trećim zemljama (CTCWG) održala je dva virtualna 

sastanka u protekloj godini. Kako su 2020. godine četiri države koje nisu članice EU-a 

(Armenija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina) izrazile interes za suradnju s EMN-om, u 2022. 

godini došlo je do finaliziranja tog procesa, te su države službeno dobile status 

promatrača. Hrvatska je sudjelovala na uvodnom sastanku sa zemljama promatračima 

održanom 30. ožujka te na sastanku u vezi s organiziranjem radionice za stare i nove 

članove EMN-a, 3. svibnja. Ta radionica pod nazivom EMN Induction Training održala se 

u Zagrebu, 5. i 6. srpnja 2022. godine. Hrvatska je kao mentor Crnoj Gori nastavila sa 

suradnjom i približavanju aktivnosti EMN-a. 

 

Članovi EMN NCP Hrvatska prisustvovali su sastanku radne grupe za informiranje i 

kampanje za podizanje svijesti (INFO WG) održanom 13. prosinca 2022. godine. 

Sastanak je održan kako bi se predstavila iskustva i zaključci PARIM projekta (Podizanje 

svijesti o opasnostima neregularnih migracija u Pakistanu) koji se financira iz AMIF-a 

od 2021. godine te se sada približava svom kraju. Na sastanku je objavljeno da će 

radnom grupom predsjedati Cipar – g. Kyriaki Kamenou.  

 

2021. godine EMN je započeo s osmišljavanjem EMN službenog videa. EMN NCP 

Hrvatska je aktivno sudjelovala u toj ad hoc radnoj grupi. Radna grupa se sastajala 

virtualno u 2021. godini, te su se sastanci nastavili i u 2022. godini, a video je objavljen 

u ožujku 2022. godine. Članovi EMN NCP Hrvatska sudjelovali su u izradi hrvatskih 

titlova za video. Video možete pogledati na službenoj web stranici EMN-a i na web 

stranici EMN NCP Hrvatska (poveznica). 

 

3.3 Konferencije i događaji 

Članovi EMN NCP Hrvatska sudjelovali su na estonskoj konferenciji „Rethinking 

migration”. Konferencija je održana 27. siječnja 2022. i imala je dva panela. Prvi panel 

istražio je inovativne politike u području migracija, posebno uvođenje partnerstava za 

mobilnost talenata i vještina i drugih inovativnih puteva. Cilj je takvih partnerstava 

pružiti sveobuhvatan okvir za bolje rješavanje problema nedostatka radne snage i 

usklađivanje potreba za vještinama između EU-a i trećih zemalja, dok se u isto vrijeme 

treće zemlje strateški angažiraju na migraciji. Osim toga, prikazali su se i drugi 

zanimljivi primjeri inovativnih puteva povezanih s poslom, poput digitalnih nomadskih 

https://www.youtube.com/embed/cLEbknGweO4


viza. Korištenje novih tehnologija u značajnom je porastu tijekom posljednjih 

desetljeća, mijenjajući gotovo svaku sferu ljudskog života, uključujući upravljanje 

migracijama i azilom. Globalna pandemija COVID-19, međutim, ubrzala je brzinu 

digitalnih transformacija u području migracija i azila na globalnoj razini. Drugi panel 

konferencije bio je fokusiran na mogućnosti korištenja digitalizacije i umjetne 

inteligencije u upravljanju migracijama. 

EMN NCP Hrvatska sudjelovala je na online događaju povodom objavljivanja EMN i 

EASO-ovog informacijskog letka pod nazivom “Primjena digitalizacije i 

umjetne inteligencije u upravljanju migracijama” održanom 10. veljače 2022. 

Predstavnici EMN NCP Hrvatska sudjelovali i su na online događaju povodom 

objavljivanja studije „Državljani trećih zemalja kao žrtve trgovanja ljudima: 

otkrivanje, identifikacija i zaštita” održanom 31. ožujka 2022. 

15. lipnja 2022. godine, povodom EMN dana objavljeno je Godišnje izvješće o 

migracijama i azilu za 2021. godinu, te je EMN NCP Hrvatska prisustvovala online 

eventu. 

U listopadu 2022. održana je predsjedavajuća konferencija EMN Češke pod nazivom 

„EU i radne migracije: potrebe, strategije i izazovi”, te su u Pragu prisustvovali 

članovi EMN-a i SB-a. Kroz ukupno četiri panela obradile su se teme puteva migracije 

radne snage, suradnje sa zemljama izvan Europske unije, radnika migranata na 

području EU i privlačenja talenata i utjecaja novih tehnologija na radne migracije. Na 

konferenciji su predstavljeni primjeri dobre prakse inovativnih inicijativa, projekata i 

programa. Uvodni panel pozvao je sudionike na promišljanje o potrebama, strategijama 

i izazovima na području rada migracija. 

Član HR NCP-ja prisustvovao je nacionalnoj konferenciji u organizaciji EMN 

Estonije i Gruzije koja se održala u Tbilisiju, u Gruziji u rujnu 2022. godine. Tema 

konferencije bila je donošenje odluka u kontekstu migracija posredstvom naprednijih 

digitalnih sustava. Na Malti, 28. listopada 2022., održala se nacionalna konferencija 

EMN Malte na temu novih geopolitičkih izazova u migraciji te kulturne i religiozne 

različitosti. Članovi EMN NCP Hrvatska uživo su prisustvovali konferenciji. Poklopivši se 

s krajem pandemije COVID-a, rat u Ukrajini već je imao značajan utjecaj diljem Europe 

i šire. Europa se suočava s izazovnim migracijskim scenarijem, koji je gotovo bez 

presedana po razmjerima. Utjecaj migracije iz Ukrajine mora se procijeniti u kontekstu 

raznolikosti, budući da ljudi iz drugih regija i kontinenata, uključujući Bliski istok, Afriku 

i Aziju, nastavljaju migrirati u države članice EU-a, ponekad neregularnim ili 

neslužbenim kanalima, često kako bi potražili zaštitu. Trenutačni scenarij stoga 



predstavlja nove izazove u područjima migracije i integracije o kojima se raspravljalo 

na konferenciji. Isto tako, tim EMN Španjolska organizirao nacionalnu 

konferenciju koja se održala 1. prosinca 2022. godine u Madridu na kojoj su uživo 

sudjelovali članovi EMN NCP HR tima. Tema konferencije bili su narativi u kontekstu 

migracija. U kreiranju migracijske politike, kao i drugim područjima, narativ je jedan od 

glavnih pokretača javnog ponašanja, moćan oblikovatelj percepcije i odlučujući 

čimbenik u procesu oblikovanja javnog mnijenja. Na ovoj konferenciji predstavljena je 

analiza narativa i njegov utjecaj na društvo, te su se predstavile dobre prakse država 

članica. 

EMN Hrvatska je bila domaćin uvodnog treninga Europske migracijske mreže za nove 

članove timova. Dana 5. i 6. srpnja 2022. godine u Zagrebu, u Hotelu Dubrovnik, održao 

se hibridni uvodni trening za članove timova Europske migracijske mreže (EMN). 

Edukaciju je organizirala Nacionalna kontakt točka za Republiku Hrvatsku (EMN 

Hrvatska) uz potporu EMN Luksemburg. Cilj treninga je bio osigurati zajedničko 

razumijevanje strukture i uloge EMN-a, nacionalnih kontaktnih točaka, informacija koje 

prikuplja EMN te kako se ova mreža uklapa u širi okvir migracija i azila na nacionalnoj, 

EU i međunarodnoj razini. Članovima nacionalnih kontaktnih točaka pružena je podrška 

kako bi što uspješnije doprinijeli ciljevima EMN-a te uspješnije upravljali i pratili radni 

program te dodijeljeni proračun EMN-a. Trening je prvenstveno bio namijenjen novim 

članovima EMN NCP timova u državama članicama i članovima nacionalnih kontakt 

točaka država promatrača (Ukrajina, Gruzija, Moldavija, Armenija, Crna Gora i Srbija), 

ali je također pružio priliku i članovima nacionalnih kontaktnih točaka EMN-a koji su dio 

mreže već niz godina, da osvježe svoje znanje o pojedinim specifičnim aspektima EMN- 

a. 

 
 
4 DOGAĐANJA NA NACIONALNOJ RAZINI 

 
4.1 Nacionalne konferencije i radionice 

 

EMN NCP Hrvatska je 2022. 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. 

Tijekom 2022. godine EMN NCP Hrvatska organizirala je dva sastanka nacionalne  EMN 

mreže za članove nacionalne migracijske mreže: 

 29. rujna 2022. održan je 12. 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. 

 13. sastanak Nacionalne migracijske mreže održan je 16. prosinca 2022. Na 

sastanku je sudjelovalo 20 sudionika Nacionalne migracijske mreže koju čine 

državna tijela, uključujući Ministarstvo unutarnjih poslova koje djeluje kao EMN NCP 

HR i nevladine i međunarodne organizacije. 

 
Osim dva sastanka nacionalne mreže, EMN NCP Hrvatska je organizirala međunarodnu 

hibridnu konferenciju povodom Svjetskog dana izbjeglica, pod naslovom „Žene u 

migracijama”. Konferencija je održana 23. lipnja 2022. godine u Zagrebu, u organizaciji 

Nacionalne kontaktne točke Europske migracijske mreže Republike Hrvatske i 

Ministarstva unutarnjih poslova. Cilj konferencije je bio dodatno podići svijest o ženama 

u migracijama i njihovoj ulozi u integraciji u novo društvo, izazovima s kojima se 

susreću, predstaviti EU okvir te nacionalne politike i strategije država članica u području 

integracije žena migrantica, razmijeniti ideje i dobre prakse te dodatno naglasiti, kroz 

svjedočanstva samih žena migrantica, aktivnu ulogu koju bi trebale imati u procesima 

stvaranja politika i donošenja odluka, kako bi se omogućilo njihovo uspješnije i 

ravnopravnije uključivanje u društvo. Konferencija je okupila brojne sudionike uživo, ali 

i online, među kojima su bili predstavnici ministarstava i drugih relevantnih tijela države 

uprave, akademske zajednice, predstavnike međunarodnih organizacija i nevladinih 

organizacija, stručnjake i sudionike iz drugih država članica te je pružila priliku saznati 

konkretne i izazove s kojima se susreću žene migrantice u Republici Hrvatskoj te 

upoznati politike, konkretne projekte i aktivnosti u području integracije koji su ciljano 

usmjereni prema ženama migranticama. Konferencija je bila medijski popraćena, te je 

objavljen prilog koji je emitiran u središnjem informativnom dnevniku Hrvatske 

radiotelevizije, 23. lipnja 2022. godine. 

Što se tiče nacionalnih događanja, 3. veljače 2022. godine članovi EMN NCP Hrvatska 

održali su sastanak s predstavnicima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih 

manjina. A 7. veljače, predstavnici EMN NCP Hrvatske sudjelovali su na sastanku na 

Policijskoj akademiji. 

Također, u svibnju, članovi EMN NCP Hrvatska sudjelovali su na konferenciji 

„Ekonomija izvan okvira: Novi susjedi na hrvatskom tržištu rada” koju je 

organizirao Centar za kulturu dijaloga. 



U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike 

Hrvatske, dana 13. i 14. listopada 2022. godine, u Zagrebu, održala se Međunarodna 

konferencija pod nazivom „Integracija osoba kojima je odobrena međunarodna 

zaštita – prijenos dobrih praksi na europskoj i međunarodnoj razini“. Cilj ove 

konferencije bila je razmjena primjera dobrih praksi, kako bi se postojeći sustavi 

integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita uzajamno uskladili i 

unaprijedili. Konferencija je organizirana u sklopu projekta „INCLuDE – Međuresorna 

suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja‟, sufinanciranog sredstvima Fonda za 

azil, migracije i integraciju (AMIF). 

Dana 16. prosinca 2022. godine, u Zagrebu, u sklopu trinaestog sastanka Nacionalne 

migracijske mreže održana je panel rasprava pod nazivom „Tražitelji međunarodne 

zaštite i tržište rada”. Uvodnu riječ i pozdrav sudionicima je uputila gđa. Ivana Perlić 

Glamočak, koja je sudjelovala i u panel raspravi na temu međunarodne zaštite i tržište 

rada, zajedno s g. Vlatkom Večkovcem i gđom. Elizabetom Filipaj. Gospodin Večkovec 

iz Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu pričao je o tome na koji 

način tražitelji međunarodne zaštite traže posao i gdje se zapošljavaju, a gospođa Filipaj 

iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o njihovim pravima i formalnim procesima 

zapošljavanja. Nakon toga, održana je i prezentacija na temu pilot projekta TALENT 

POOL za raseljene osobe iz Ukrajine. Ovaj projekt predstavile su gđa. Perlić Glamočak 

i gđa. Filipaj. Projekt  funkcionira tako da raseljene osobe iz Ukrajine unose svoje 

podatke preko digitalne platforme, a lansiran je u listopadu. 

 

5 EU baza talenata za raseljene osobe iz Ukrajine 

 

Europska komisija pokrenula je pilot projekt pod nazivom „EU baza talenata“ za 

raseljene osobe iz Ukrajine, u kojem među ostalim državama EU sudjeluje i Republika 

Hrvatska. Koordinatorica tima EMN NCP Ivana Perlić Glamočak i predstavnica HZZ-a 

Elizabeta Filipaj sudjelovale su u sastancima radne skupine koji su se počeli održavati u 

svibnju. EU baza talenata službeno je objavljena na stranici EURES portala 10. listopada 

2022. godine. 

Baza talenata pomaže u prepoznavanju i mapiranju vještina osoba koje traže posao te 

olakšava njihovo povezivanje s poslodavcima u EU. Korisnici privremene zaštite moći 

će lakše pronaći zaposlenje: mogu koristiti bazu talenata za izradu životopisa, 

prezentiranje svojih vještina i profesionalnog iskustva, te na taj način iskazati interes 

za pronalazak zaposlenja u Republici Hrvatskoj.  



Pilot inicijativa provodi se putem EURES portala za traženje posla koji okuplja 

nacionalne urede za zapošljavanje, privatne agencije za zapošljavanje i poslodavce 

diljem EU-a. Životopisi objavljeni putem EU baze talenata također će biti vidljivi 

registriranim poslodavcima u svim zemljama EURES-a. 

Više informacija o EU bazi talenata, kao i o načinu prijave u bazu nalazi se na sljedećoj 

poveznici: https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en. 

 

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 svoju web stranicu, 

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 2022. godine. 

Prilozi su dostavljeni za 37., 38., 39. i 40. bilten EMN-a. Isto tako, izrađene su i 4 verzije 

hrvatskih biltena za sljedeća razdoblja: listopad – prosinac 2021., siječanj – ožujak 

2022., travanj – lipanj 2022. i srpanj – rujan 2022. 

https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en
https://emn.gov.hr/

