
  
 
Broj:  37/16 
Zagreb, 14. lipnja 2016.  
 
 

Gospodarsko-socijalno vijeće je na 203. sjednici, održanoj 13. lipnja 2016. 
godine, raspravljalo o točci dnevnog reda: „Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o strancima, s Konačnim prijedlogom zakona“, te na temelju članka 27. stavka 
2. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, donosi 
sljedeće 
 

 
MIŠLJENJE 

 
1. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže Vladi Republike Hrvatske da 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Konačnim 
prijedlogom zakona, povuče iz zakonodavne procedure kojom je upućen 
Hrvatskom saboru na usvajanje po hitnom postupku. 
 

2. Gospodarsko-socijalno vijeće predlaže Vladi Republike Hrvatske da u hitni 
postupak uputi važeći Zakon o strancima s neophodnim izmjenama u vezi 
boljeg prijenosa Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. 
travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno 
kretanje i boravište na području države članice, zbog čijeg prethodnog 
nepravilnog prenošenja u nacionalno zakonodavstvo protiv Republike  
Hrvatske može biti pokrenut službeni postupak povrede prava EU.  

 
3. Gospodarsko-socijalno Vijeće traži da resorno ministarstvo, u skladu sa 

Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća te u skladu s 
preporukama direktiva koje je potrebno prenijeti u nacionalno 
zakonodavstvo (D 2014/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26 veljače 
2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu 
zapošljavanja u statusu sezonskih radnika, D 2014/66/EU Europskog parlamenta i 
Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih 
zemalja u okviru premještaja unutar društva i D 2014/67/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi D 96/71/EZ o upućivanju 
radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 10024/2012 o 
administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (Uredba 
IMI“) (Tekst značajan za EGP), uključi socijalne partnere u izradu novog 
Zakona o strancima, koji će se Hrvatskom saboru uputiti na usvajanje u 
redovnoj proceduri. 
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