
Prijedlog 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 150/11 i 119/14) i članka 56. stavka 8. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti 
(Narodne novine, br. 70/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_____________ godine donijela  
 
 
 

ODLUKU  
 

o određivanju pravne osobe za pružanje usluga zaštite osoba i imovine 
u Prihvatilištu za tražitelje azila  

 
 
 

I. 
 

 Za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelje azila određuje se 
AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 28. 
 

 
II. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.  
 
 
 
 
 

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,  
 
 

PREDSJEDNIK  
 

 Zoran Milanović  



 

OBRAZLOŽENJE 
 
  
 Tražitelji azila smješteni su u dva objekta Prihvatilišta za tražitelje azila koji se nalaze 
u Zagrebu, Sarajevska 41, te Kutini, Sisačka 3. Objekt u Kutini namijenjen je za prihvat i 
smještaj ranjivih skupina tražitelja azila (lišene poslovne sposobnosti, djeca, djeca bez 
pratnje, starije i nemoćne osobe, teško bolesne osobe, osobe s invaliditetom, trudnice, 
samohrani roditelji s maloljetnom djecom, osobe s duševnim smetnjama te žrtve trgovanja 
ljudima, žrtve mučenja, silovanja ili drugog psihičkog, fizičkog i spolnog nasilja), sukladno 
zakonskim odredbama o načinu smještaja tražitelja azila. 
 
 U navedenim objektima Prihvatilišta za tražitelje azila smješteni su tražitelji azila čiji 
osobni i drugi podaci prikupljeni tijekom postupka odobrenja međunarodne zaštite, osobito 
činjenica da je podnesen zahtjev za azil, predstavljaju službeno neobjavljive podatke te se ne 
smiju dostaviti zemlji podrijetla ili drugim tijelima koje ne sudjeluju u postupku.  
 
 S obzirom na navedeno, potrebno je osigurati zaštitu navedenih objekata  kako bi se, 
između ostalog, osiguralo poštivanje Kućnog reda Prihvatilišta, nadzor ulaska i izlaska, 
zabrana pristupa neovlaštenim osobama, vanjska i unutarnja ophodnja objekata s ciljem 
sprječavanja i otkrivanja štetnih pojava i protuprovalnih radnji koje bi mogle ugroziti osobe i 
imovinu, kao i osiguravanje službenika i namještenika koji rade unutar objekta prihvatilišta.  
 
 Sukladno članku 56. stavku 8. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti 
(„Narodne novine“ br. 70/15), Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih 
poslova, određuje pravnu osobu u državnom vlasništvu koja će pružati usluge zaštite osoba i 
imovine u Prihvatilištu za tražitelje azila. 
 
 Trgovačko društvo AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine je u državnom 
vlasništvu i registrirano je za obavljanje poslova djelatnosti privatne zaštite, koja, sukladno 
Zakonu o privatnoj zaštiti („Narodne novine“ br. 68/03, 31/10 i 139/10) obuhvaća poslove 
zašite osoba i imovine, te, sukladno tome, AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine 
ispunjava uvjete propisane člankom 56. stavkom 8. Zakona o međunarodnoj i privatnoj 
zaštiti. 
 
 Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje ove Odluke. 
 
 
 


