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PRAVNO SAVJETOVANJE ZA DJECU BEZ PRATNJE KOJA SU TRAŽITELJI 

MEĐUNARODNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

1.  JESI LI TI DIJETE BEZ PRATNJE? 

Da, ako si u Hrvatskoj bez roditelja ili nekog drugog tko brine o tebi. Kako 

bi bio siguran, možeš biti smješten u domu za odgoj djece i mladeži ako si 

mlađi od 14 godina ili u prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite ako 

imaš između 14 i 18 godina ili u određenim slučajevima bez obzira na dob 

u obitelj koja se može brinuti o tebi.  

 

2. IMAŠ LI PRAVO NA PRAVNO SAVJETOVANJE? 

Da, ako si dijete bez pratnje i tražio si međunarodnu zaštitu.  

 

3. TKO PROVODI PRAVNO SAVJETOVANJE?  

Hrvatski pravni centar može ti dati pravnu informaciju ili savjet tijekom 

cijelog postupka pred Ministarstvom unutarnjih poslova.  

 

4. ŠTO JE PRAVNO SAVJETOVANJE? 

Pravno savjetovanje obuhvaća davanje sljedećih pravnih informacija:  

 

ŠTO SE DOGAĐA U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE? 

 



                                                                                                               
                                

Projekt “Pravno savjetovanje u postupku odobrenja međunarodne zaštite 2021.”                                  

 

 
 

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije. Sadržaj ovoga 
dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog pravnog centra i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz 

stajališta Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije. 

Nakon što si rekao da želiš tražiti međunarodnu zaštitu i nakon što si 

podnio zahtjev za odobrenjem takve zaštite, jako je važno da kažeš imaš li 

članove obitelji ili rođake u nekoj drugoj državi Europske unije, 

Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj. Naime, ako se zaključi da bi bilo 

dobro da se njima spojiš, donosi se odluka da Hrvatska nije odgovorna za 

tvoj zahtjev i da ćeš biti prebačen u jednu od tih država gdje su tvoji članovi 

obitelji. 

Nakon uzimanja zahtjeva za međunarodnom zaštitom, razgovarat ćeš 

ponovo sa službenicima Ministarstva unutarnjih poslova koji će donijeti 

odluku koja može biti pozitivna (odobrava ti se azil ili supsidijarna zaštita) 

ili negativna (nisi dobio zaštitu).  

Skrbnik će ti biti određen odmah nakon što te se zatekneš na teritoriju 

Hrvatske. Imenuje ga centar za socijalnu skrb. Skrbnik je osoba koja će se 

brinuti o tvojim pravima i tvom najboljem interesu, bit će uz tebe za 

vrijeme razgovora sa službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, i može 

ti pomoći u svemu ostalom što ti treba, kao što je na primjer ostvarivanje 

kontakta s roditeljima ili članovima obitelji. Ako slučajno ne znaš tko ti je 

skrbnik ili želiš s njime razgovarati, pitaj odgojitelje u domu u kojemu si 

smješten da te spoje s njime.  

U KOJOJ JE FAZI TVOJ ZAHTJEV ZA ODOBRENJEM MEĐUNARODNE 

ZAŠTITE? 

Pitaj nas u kojoj je fazi postupka tvoj zahtjev za odobrenjem međunarodne 

zaštite i potrudit ćemo se dati ti odgovor. Tvoj zahtjev treba biti rješen u 

šest (6) mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. 
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ZAŠTO JE ODBIJEN TVOJ ZAHTJEV ZA MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM? 

Pitaj nas da ti pojasnimo razloge koji su navedeni u negativnoj odluci o 

tvom zahtjevu. 

 

IMAŠ LI SE PRAVO ŽALITI NA NEGATIVNU ODLUKU? 

Da, na negativnu odluku možeš se žaliti podnošenjem tužbe upravnom 

sudu. Uputa o tome i u kojem roku možeš podnijeti tužbu, nalazi se na 

kraju teksta negativne odluke o zahtjevu za međunarodnom zaštitom. 

 

AKO SE ŽELIŠ ŽALITI I NEMAŠ NOVACA, TKO TI MOŽE POMOĆI?  

Ako bude donesena negativna odluka i želiš se žaliti, a nemaš novca, imaš 
pravo na besplatnu pravnu pomoć u postupku koji će se provoditi pred 
upravnim sudom, odnosno na pomoć odvjetnika ili pravnika. Listu 
odvjetnika i pravnika koji pružaju pravnu pomoć dobit ćeš uz odluku o 
tvom zahtjevu za međunarodnu zaštitu 

Svakako pitaj svog skrbnika da ti pomogne izabrati odvjetnika ili pravnika 

koji ti mogu napisati tužbu i zastupati te na sudu. 

 
IMAŠ LI PRAVO NA RAD? 

U Hrvatskoj smiju raditi samo djeca koja imaju 15 godina i više, i to uz 

posebna odobrenja i prema posebnim pravilima. Pitaj nas o tome. 
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5. NA KOJEM JEZIKU SE PRUŽA PRAVNO SAVJETOVANJE? 

Pravno savjetovanje pruža se na jeziku za koji možemo pretpostaviti da ga 

razumiješ i na kojem možeš komunicirati. 

 

6. KAKO, KOME I GDJE SE MOŽEŠ OBRATITI ZA PRAVNO SAVJETOVANJE? 

Možeš se obratiti pravnicima udruge HRVATSKI PRAVNI CENTAR, od 
ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00 sati telefonski (+385 1/76 56 490, 
+385 91/405 88 33) ili putem WhatsAppa ili Vibera na isti broj mobitela ili 
na e-mail hpc@hpc.hr  
 
Dogovorit ćemo dolazak u instituciju u kojoj si smješten. 

 
 
Kako bismo ti pružili pravni savjet, potrebno nam je odobrenje tvog 
skrbnika, pa mu svakako reci da želiš s nama razgovarati kako bismo sve što 
prije dogovorili. 

 

Hrvatski pravni centar, Zagreb, Bednjanska 8a/I 

+385 1/76 56 490, +385 91/405 88 33  

hpc@hpc.hr 
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