
  Prijedlog 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br.: 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

_________________ 2018. godine donijela 

Z A K L J U Č A K 

l.  Donosi se Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje, u tekstu kojeg je 

Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo Vladi Republike Hrvatske aktom, klase: 011-

02/18-01/48, urbroja: 511-01-152-18-17, od 25. srpnja 2018. godine. 

2. Donošenjem Protokola o postupanju prema djeci bez pratnje iz točke 1. ovoga 

Zaključka prestaje se primjenjivati Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja 

– stranim državljanima, od 18. srpnja 2013. godine. 

3. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova da o ovome Zaključku izvijesti 

nadležna tijela, nositelje provedbe i sudionike Protokola o postupanju prema djeci bez 

pratnje. 

4. Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje objavit će se na web stranicama 

Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku. 
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OBRAZLOŽENJE 

Donošenje Protokola o postupanju prema djeci bez pratnje proizlazi iz obveze 

propisane u mjeri broj 12 Schengenskog akcijskog plana za područja policijska suradnja te 

povratak i ponovni prihvat. 

Nacrt prijedloga Protokola izradila je Radna skupina u kojoj su uz predstavnike 

Ministarstva unutarnjih poslova sudjelovali i predstavnici Ministarstva za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ureda za ljudska prava i prava 

nacionalnih manjina, UNHCR-a, UNICEF-a i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu.  

Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje temelji se na zakonima i 

podzakonskim aktima te međunarodnim konvencijama.  

Protokol sadrži:  

a) obveze nadležnih tijela i drugih sudionika u postupanju prema djeci bez pratnje, te 

međusobnu suradnju i pojedinačne obveze nadležnih ustrojstvenih jedinica 

Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova, 

b) odredbe o određivanju nositelja obveza i načina postupanja u pojedinim postupcima 

prema djeci bez pratnje, a sve radi poštivanja dobrobiti odnosno zaštite najboljeg 

interesa djece bez pratnje, na način da se predloži odluka o trajnijim rješenjima za 

svako dijete bez pratnje kao što je spajanje s obitelji, pokretanje postupka 

međunarodne zaštite, povratak u zemlju podrijetla, premještaj ili integracija u 

hrvatsko društvo,  

c) svi postupci u Protokolu sadrže kratko objašnjenje, a potom opis uloga sudionika 

postupka. 

 

Državna tijela obuhvaćena ovim Protokolom dužna su međusobno surađivati i pružati 

pomoć u zajedničkim postupanjima prema djeci bez pratnje, u redovnim situacijama. U 

izvanrednim situacijama dužna su predvidjeti i osigurati dodatne ljudske i smještajne 

kapacitete radi zadovoljavanja svih potreba djece bez pratnje, uz osiguranje financijskih 

sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske u resornim ministarstvima.  

 

Protokol je razvijen kako bi se uspostavio čvrst i učinkovit nacionalni sustav u 

postupcima prema djeci bez pratnje, a sve radi pravodobne i učinkovite zaštite dobrobiti 

odnosno najboljeg interesa djece bez pratnje.  

Ciljevi Protokola su:  

1) uvođenje standardiziranog postupka prilikom postupanja prema djeci bez pratnje u 

Republici Hrvatskoj. Standardizirani postupak osigurava jedinstvenu praksu svih 

nadležnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj radi pravodobne i učinkovite 

zaštite dobrobiti odnosno najboljeg interesa djeteta 



2) jasno definiranje obveza svih sudionika u postupanju prema djeci bez pratnje, 

prilikom policijskog postupanja, smještaja, međunarodne zaštite, integracije, spajanja 

s obitelji ili integracije u hrvatsko društvo 

3) osiguranje kvalitetne zdravstvene zaštite djece bez pratnje 

4) čvrst i učinkovit nacionalni sustav kroz dobru suradnju svih nadležnih tijela u 

postupanju prema djeci bez pratnje.  

 

Protokol se temelji na četiri ključna načela Konvencije o pravima djeteta:  

1. zaštita dobrobiti djeteta 

2. zaštita od svih oblika diskriminacije 

3. pravo na život, sigurnost i razvoj i  

4. pravo na sudjelovanje i slobodno izražavanje vlastitog mišljenja.  

 

Za provedbu odredbi protokola o postupanju prema djeci bez pratnje na pozicijama 

nadležnih tijela u državnom proračunu Republike Hrvatske planirana su financijska sredstva 

u okviru redovnih djelatnosti.  

 

 

 


