Skrbništvo je oblik zaštite djece bez roditeljske
skrbi, odraslih osoba lišenih poslovne
sposobnosti i osoba koje nisu iz drugih razloga
u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Skrbništvo za djecu
Centar za socijalnu skrb donosi rješenje o
stavljanju djeteta pod skrbništvo i imenuje mu
skrbnika.
Pod skrbništvo stavit će se dijete čiji su
roditelji:
umrli, nestali, nepoznati ili su najmanje
mjesec dana nepoznatog boravišta
lišeni prava na roditeljsku skrb
lišeni poslovne sposobnosti u dijelu koji ih
onemogućava u ostvarivanju roditeljske skrbi
maloljetni, a nisu stekli poslovnu sposobnost
sklapanjem braka
odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti
brinuti se o svojem djetetu, a ostvarivanje
roditeljske skrbi nisu povjerili osobi koja
ispunjava uvjete za skrbnika ili dali pristanak
na posvojenje
Skrbnik djeteta dužan je savjesno brinuti o
osobnim i imovinskim pravima i obvezama
djeteta, a osobito o njegovu zdravlju, odgoju i
obrazovanju.

Skrbnik može samo s prethodnim
odobrenjem centra za socijalnu skrb:
odlučiti o izboru i promjeni škole i
zanimanja, prekidu školovanja ili o
zapošljavanju djeteta
poduzeti važnije mjere u pogledu osobe
djeteta, primjerice u pogledu zdravlja,
izjava o osobnom stanju, osim onih za koje
Zakon određuje drukčije, i drugih osobnih
prava i interesa djeteta
poduzimati važnije mjere u pogledu
imovine djeteta

Prestanak skrbništva
Skrbništvo nad djetetom prestaje smrću djeteta,
stjecanjem poslovne sposobnosti, posvojenjem
ili prestankom razloga zbog kojih je dijete
stavljeno pod skrbništvo.

Posebno skrbništvo
Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih
prava i interesa djeteta, centar za socijalnu skrb
ili sud će imenovati posebnog skrbnika:
djetetu u postupku osporavanja majčinstva
ili očinstva
djetetu u bračnim sporovima i drugim
postupcima u kojima se odlučuje o
roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s
djetetom
djetetu u postupku izricanja mjera za zaštitu
osobnih prava i dobrobiti djeteta iz
nadležnosti suda
djetetu u postupku donošenja rješenja koje
zamjenjuje pristanak na posvojenje

djetetu stranom državljaninu ili djetetu bez
državljanstva koje se bez pratnje
zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju
Republike Hrvatske
u drugim slučajevima ako je to potrebno
radi zaštite prava i interesa djeteta.

Skrbnik svakih šest mjeseci i kada to zatraži
centar, podnosi izvješće o svom radu i o stanju
štićenikove imovine. Primjerak izvješća
dostavlja štićeniku koji je navršio četrnaest
godina.
Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u
obavljanju svojih dužnosti ili zloupotrebom
položaja i ovlasti.
Centar će razriješiti skrbnika dužnosti, ako
utvrdi da je u obavljanju dužnosti nemaran, da
ugrožava
štićenikove
interese,
da
zloupotrebljava svoje ovlasti ili ako procijeni da
bi za štićenika bilo korisnije da mu se imenuje
drugi skrbnik.

Skrbnik

djetetu kad postoji sukob interesa između
njega i njegovih zakonskih zastupnika u
imovinskim postupcima ili sporovima
odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih
poslova
djeci u slučaju spora ili sklapanja pravnog
posla između njih kad ista osoba nad njima
ostvaruje roditeljsku skrb

mjera osobnim stanjima, zdravlju štićenika
ili imovini štićenika.

Skrbnikom se imenuje osoba koja ima
osobine i sposobnosti za obavljanje
skrbništva i koja pristane biti skrbnikom te
ako je to za dobrobit štićenika.
Dužan je poduzimati mjere da se štićenik
osposobi za samostalan život i rad, savjesno
se brinuti o osobnim i imovinskim pravima i
obvezama te o dobrobiti štićenika.
Prije poduzimanja mjera zaštite, dužan je
razmotriti mišljenje, želje i osjećaje
štićenika te ih uzeti u obzir, osim ako to nije
u suprotnosti s dobrobiti štićenika.
Također je dužan zatražiti prethodno
odobrenje centra za poduzimanje važnijih

Centar će razriješiti skrbnika dužnosti i kad on
to zatraži, a najkasnije u roku od dva mjeseca od
dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju promjene skrbnika, centar će zatražiti
izvješće dosadašnjeg skrbnika i odrediti rok u
kojem ima obaviti primopredaju dužnosti.

