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Spajanje obitelji u Hrvatskoj 

Informacije za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom 

 

Što je spajanje obitelji? 

Prema hrvatskom zakonodavstvu, pravo na spajanje obitelji je pravo koje imaju članovi obitelji osobe 

kojoj je odobrena međunarodna zaštita (azil ili supsidijarna zaštita). Članovi Vaše obitelji imaju pravo 

doći u Hrvatsku i u njoj nastaviti živjeti, pod uvjetima utvrđenim zakonom. 

 

Tko ima pravo na spajanje obitelji? 

Članovi Vaše obitelji koji imaju pravo spojiti se s Vama u Hrvatskoj su: 

 Vaš bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner (ako imate više žena, odnosno muževa, 

pravo na spajanje obitelji odobrit će se samo jednoj ženi odnosno jednom mužu); 

 Vaše maloljetno (biološko ili posvojeno) dijete; maloljetno (biološko ili posvojeno) dijete vašeg 

partnera koji ostvaruje roditeljsku skrb o djetetu; 

 Vaše punoljetno dijete koje zbog bolesti ili zdravstvenog stanja nije u mogućnosti brinuti se za 

sebe; 

 ako si dijete, tvoji roditelji ili drugi zakonski zastupnici; 

 Vaši roditelji s kojima ste živjeli u zajedničkom kućanstvu, ako se utvrdi da su ovisni o Vašoj 

skrbi. 
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Kako se dokazuje obiteljski odnos? 

 Obiteljski odnos dokazuje se službenim dokumentima, na primjer potvrdom da je sklopljen 

brak, izvatkom iz knjige rođenih i slično. 

 Ako ne možete pribaviti službene dokumente kojima bi dokazali određeni obiteljski odnos, 

uzet će se u obzir druge okolnosti na temelju kojih se može procijeniti postoji li takav odnos.  

 Ako si dijete, tvoj posebni skrbnik poduzet će sve potrebne radnje, kontaktirati  ministarstva, 

druga državna i inozemna tijela te nevladine organizacije radi tvog spajanja s obitelji, ako je to 

u tvom najboljem interesu. 

 

Odluka o odbijanju zahtjeva ne može se temeljiti isključivo na činjenici da ne postoje 

službeni dokumenti kojima se dokazuje određeni obiteljski odnos! 

 

Tko nema pravo na spajanje obitelji? 

 Pravo na spajanje obitelji nema član obitelji kod kojeg postoje razlozi za isključenje azila i 

isključenje supsidijarne zaštite te ako postoje razlozi zaštite nacionalne sigurnosti ili javnog 

poretka Hrvatske. 

 

Koja prava imaju članovi obitelji kada dođu u Hrvatsku? 

 Članovi obitelji imat će u Hrvatskoj ista prava kao i Vi. 

 

Koji je pravni položaj članova obitelji kada dođu u Hrvatsku? 

 Ako si dijete koje nije zasnovalo svoju obitelj, imat ćeš isti pravni položaj kao i osoba s kojom 

se spajaš u Hrvatskoj odnosno priznat će ti se azil ili supsidijarna zaštita. 

 Ostali članovi obitelji dobit će privremeni boravak u Hrvatskoj. 

 

Spajanje obitelji prema Zakonu o strancima 

Koji su uvjeti za spajanje obitelji prema Zakonu o strancima? 
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Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji članu uže obitelji državljanina treće zemlje kojemu je 

odobrena međunarodna zaštita prema Zakonu o strancima odobrit će se pod sljedećim uvjetima: 

 ako dokaže svrhu privremenog boravka, 

 ako ima valjanu putnu ispravu, 

 ako nema zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj, 

 ako ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje. 

Nije potrebno imati sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje! 

 

Tko ima pravo na spajanje obitelji prema Zakonu o strancima? 

 Pravo na spajanje obitelji imate ako ste državljanin treće zemlje koji ispunjava zakonske 

uvjete za privremeni boravak u Hrvatskoj i ako ste član uže obitelji osobe koja već boravi u 

Hrvatskoj. U tom slučaju odobrit će Vam se privremeni boravak u Hrvatskoj. 

 Zakon o strancima također nabraja osobe koje se s Vama mogu spojiti. To su: 

 Vaš bračni drug,  

 Vaš izvanbračni drug,  

 Vaše maloljetno dijete koje nije zasnovalo vlastitu obitelj, 

 Vaši roditelji ili posvojitelji ako si dijete. 

 

Prema Zakonu o strancima, iznimno, članom uže obitelji može se smatrati i drugi srodnik, ako 

postoje posebni osobni ili ozbiljni humanitarni razlozi za spajanje obitelji u Hrvatskoj! 

 

Gdje i kako se pokreće postupak spajanja obitelji? 

Postupak se sastoji od dvije faze: 

 podnošenje zahtjeva za odobravanje privremenog boravka; 

 podnošenje zahtjeva za izdavanje vize odnosno dozvole boravka. 
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1. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA (Obrazac 1a) 

 trebate predati u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske,  

 iznimno, možete ga podnijeti i u policijskoj postaji u mjestu u kojem namjeravate boraviti, ali 

samo ako za ulazak u Hrvatsku ne trebate vizu, 

 trebate ga podnijeti u svoje ime, osobno ili putem brze i sigurne pošte, 

 isprave koje prilažete moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji, a strane isprave ovlašteni 

sudski tumač treba prevesti na hrvatski jezik te trebaju biti ovjerene, 

 kada diplomatska misija ili konzularni ured zaprimi zahtjev, proslijedit će ga nadležnoj 

policijskoj postaji u Hrvatskoj na postupanje. 

Tko odlučuje o zahtjevu za odobrenje privremenog boravka? 

 O zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova putem policijske postaje. 

Koje dokumente trebate imati? 

Uz ispunjeni zahtjev, prilažete još: 

 fotografiju u boji veličine 35x45 mm,  

 kopiju valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon što joj pokažete  

original putne isprave,  

 dokaz kojim opravdavate svrhu boravka. 

 

Što mogu biti dokazi kojima mogu opravdati svrhu boravka? 

Dokazi kojima se opravdava svrha boravka mogu biti: 

 ako dokazujete brak: 

 vjenčani list (ne stariji od šest mjeseci),  

 ako dokazujete izvanbračnu zajednicu:  

 rodni list (ne stariji od šest mjeseci) ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz 

rodnog lista nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako 

se isti vodi u Vašoj zemlji, 
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       izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu (zajedničko stanovanje                

      zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i   

      trajanju izvanbračne zajednice i drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne   

      zajednice), 

 ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilažu se rodni listovi djeteta 

i izvanbračnih drugova (ne stariji od šest mjeseci) ili uvjerenje o slobodnom bračnom 

stanju, ako iz rodnog lista nije vidljivo bračno stanje.  

 ako dokazujete odnos dijete-roditelj  

 rodni list ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta,  

 ako dokazujete da ste u nekom drugom srodstvu ili da postoje ozbiljni osobni ili humanitarni 

razlozi 

 dokumentacija iz koje nesporno proizlazi da ste u srodstvu i da postoje ozbiljni osobni 

ili humanitarni razlozi za spajanje obitelji, 

 ako se radi o slučaju dokazivanja ostalog srodstva i ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga za 

spajanje obitelji, policijska postaja može putem diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda, 

provjeriti činjenice na kojima se dokazuje postojanje osobnih ili humanitarnih razloga. 

 

 Da bi se utvrdilo da li predstavljate opasnost za javni poredak, policijska postaja će zatražiti 

provjeru. 

 

Gdje i kako se zahtjev može nadopuniti?  

 zahtjev možete nadopuniti traženom dokumentacijom tijelu koje je zaprimilo zahtjev.  

 nadopunu može izvršiti i osoba s kojom se spajate u nadležnoj policijskoj postaji u 

Hrvatskoj, koja će o tome obavijestiti diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured 

Hrvatske. 

 

Kada se neće odobriti spajanje obitelji? 
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 ako je bračni ili izvanbračni drug oženjen ili je u dugotrajnoj vezi s drugom osobom, 

 ako ste sklopili brak iz koristi, 

 ako postoje razlozi za isključenje azila i isključenje supsidijarne zaštite te zbog razloga 

zaštite nacionalne sigurnosti ili javnog poretka Hrvatske, 

 je priložena dokumentacija prijevarno stečena, prepravljena ili krivotvorena ili 

 postoje dokazi ili ozbiljni i objektivni razlozi da bi državljanin treće zemlje boravio u 

Republici Hrvatskoj u svrhu različitu od one zbog koje podnosi zahtjev za odobrenje 

privremenog boravka, 

 državljaninu treće zemlje može se odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni 

boravak ako je u Schengenskom informacijskom sustavu izdano upozorenje u svrhu 

odbijanja ulaska i boravka. 

 

Na koliko dugo se odobrava privremeni boravak? 

 do godine dana, i svake godine se produžava za još jednu godinu, 

 ako imate neprekidno odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u trajanju od 

najmanje dvije godine, privremeni boravak se u istu svrhu može odobriti na dvije godine 

ili do isteka roka važenja odobrenja privremenog boravka osobe s kojom se traži spajanje 

obitelji. 

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE VIZE 

Kada se odobri privremeni boravak, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize: 

 trebate ga podnijeti na propisanom obrascu najviše 3 mjeseca prije dolaska u Hrvatsku, 

 uz zahtjev prilažete isprave o svrsi i uvjetima boravka u Hrvatskoj, 

 trebate imati putno zdravstveno osiguranje za pokriće troškova koji mogu nastati tijekom 

boravka u Hrvatskoj, 

 ako prvi put podnosite zahtjev morate se osobno javiti u diplomatsku misiju, odnosno 

konzularni ured Hrvatske radi uzimanja biometrijskih podataka: 

o fotografirat će vas u trenutku podnošenja zahtjeva, 

o uzet će vam se otisci svih prstiju,  
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o ako su vam otiske prstiju već uzimali ranije (unutar 59 mjeseci) neće vam se uzimati 

ponovno, osim ako postoji opravdana sumnja u vaš identitet.  

 

Kada će biti dopušten zahtjev za izdavanje vize? 

Zahtjev će biti dopušten ako: 

 je podnesen manje od 3 mjeseca prije namjeravanog putovanja, 

 je podnesen na propisanom obrascu, 

 je uz njega predočena putna isprava, 

 je priložena fotografija, 

 su prikupljeni biometrijski podaci, 

 je uplaćena propisana upravna pristojba. 

 

Iznimno, zahtjev koji ne ispunjava sve navedene uvjete može se smatrati dopuštenim ako postoje 

humanitarni razlozi ili nacionalni interes Hrvatske! 

 

Vaša putna isprava treba: 

 vrijediti još najmanje 3 mjeseca nakon namjeravanog datuma odlaska iz Hrvatske,  

 sadržavati najmanje dvije prazne stranice, 

 biti izdana u posljednjih 10 godina. 

 

Iznimno, u opravdanim slučajevima žurnosti, viza se može unijeti u putnu ispravu čiji je rok 

valjanosti kraći. 

 

Što ako nadležno tijelo odluči da Vaš zahtjev za izdavanje vize nije dopušten? 

 Ako nisu ispunjeni gore navedeni uvjeti, zahtjev za izdavanje vize je nedopušten i vratit će Vam 

se sve isprave koje ste priložili, uništit će se prikupljeni biometrijski podaci i vratit će vam iznos 

uplaćene upravne pristojbe.  

 

U kojem roku će odlučiti o zahtjevu za izdavanje vize? 

 O zahtjevu za izdavanje vize odlučuje se u roku od 15 dana od dana kada podnesete zahtjev. 

 Rok se može produžiti do 30, odnosno do 60 dana, ako za to postoje opravdani razlozi. 
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Da li mi viza može biti odbijena? 

 Viza se može odbiti zbog zakonom propisanih razloga.  

 Odluka o odbijanju vize i razlozi odbijanja dostavit će Vam se na propisanom obrascu. 

 Na tu odluku imate pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana kada Vam dostave odluku. 

 Žalbu predajete diplomatskoj misija ili konzularnom uredu Republike Hrvatske.  

 O žalbi će odlučiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH. 

 Žalba neće odgoditi izvršenje odluke. 

 

NAPOMENA: Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana 

trećih zemalja u Republici Hrvatskoj umjesto zahtjeva za izdavanje vize primjenjivat će se postupak 

izdavanja dozvole boravka kada se ispune tehnički uvjeti i to na sljedeći  način: 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA 

Kada vam se odobri privremeni boravak, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole boravka: 

 ako dolazite iz zemlje čijim državljanima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, umjesto 

vize, trebat ćete podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole boravka. 

Kako izgleda postupak izdavanja dozvole boravka? 

 zahtjev se podnosi u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Hrvatske; 

 nakon što vam utvrde identitet, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole 

boravka ispisuju iz sustava Ministarstva vanjskih i europskih poslova, što trebate 

pregledati i potpisati; 

 uzet će vam se otisci prstiju. Osim ako se radi o djetetu do navršene 6 godine života, a 

potpis se neće tražiti ako se radi o djetetu do navršene 12 godine života; 

 diplomatska misija, odnosno konzularni ured Hrvatske će vam izdati potvrdu o 

podnijetom zahtjevu; 

 u dozvoli boravka za člana obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji je 

državljanin treće zemlje u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni 

boravak«, a u rubriku: »napomene«: »član obitelji azilanta«, odnosno »član obitelji 

stranca pod supsidijarnom zaštitom; 

 ako vam je nepoznata adresa stanovanja u Hrvatskoj i/ili osobni identifikacijski broj (OIB) 

isti se neće navesti, ali ćete morati  u roku od 3 dana od ulaska u Hrvatsku u policijskoj 

upravi/postaji u Hrvatskoj izvršiti prijavu boravišta i adrese stanovanja.  
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U kojem roku trebam preuzeti dozvolu boravka? 

 izrađena dozvola boravka preuzima se isključivo u diplomatskoj misiji, odnosno 

konzularnom uredu u kojem je zahtjev podnesen; 

 ako ne preuzmete dozvolu boravka u roku od 15 dana od dana dostave poziva za 

uručenje, ili ako odustanete od preuzimanja dozvole diplomatska misija, odnosno 

konzularni ured će poništiti dozvolu boravka. 
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Kome se mogu obratiti za pomoć? 

 

UNHCR (Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice) 

Tel. +385 1 3713 555 

Web: www.unhcr.org/hr 

e-mail: hrvza@unhcr.org 

 

Hrvatski pravni centar 

Hebrangova 21, Zagreb 

Tel: +385 91 405 88 33 

Web: www.hpc.hr, www.azil.com.hr 

e-mail: hpc@hpc.hr 

 

Popis diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu 

http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva 
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