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Stručna služba
Zagreb, 19.5.2008.
Ulazak maloljetnih stranaca u Republiku Hrvatsku-dolazak maloljetnih športaša stranih zemalja na natjecanja u Republiku Hrvatsku
Potaknuti učestalim napisima o problemima vezanim uz obvezu da maloljetni stranci, koji
dolaze u Republiku Hrvatsku bez zakonskog zastupnika, mogu ući u Republiku Hrvatsku
samo uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika maloljetnog stranca, uslijedili su upiti
mnogih nacionalnih športskih saveza o uvjetima ulaska maloljetnih športaša stranaca u
Republiku Hrvatsku, radi sudjelovanja u športskim natjecanjima, te Hrvatski olimpijski odbor
daje obavijest o tome.
Stupanjem na snagu Zakona o strancima (NN 79/07) i Pravilnika o putnim ispravama za
strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima (NN 36/08), u cilju zaštite
maloljetnika (do 18. godina), propisani su posebni uvjeti koje maloljetni stranci moraju
ispunjavati prilikom ulaska, izlaska i tranzitnog prijelaza preko teritorija Republike Hrvatske.
Člankom 8. navedenog Zakona o strancima propisano je da maloljetni stranac koji ulazi ili
izlazi iz Republike Hrvatske bez pratnje zakonskog zastupnika, mora imati ovjerenu
suglasnost zakonskog zastupnika (ovjeru vrši nadležno tijelo koje je ovlašteno za ovjeru
javnih isprava u zemlji iz koje stranac dolazi). Navedena suglasnost mora biti prevedena na
hrvatski ili engleski jezik i ovjerena od ovlaštenog sudskog tumača (ovjera se odnosi samo na
prijevod).
Međutim, maloljetni športaši koji dolaze u Republiku Hrvatsku radi sudjelovanja na
športskim natjecanjima ne trebaju imati navedenu ovjerenu suglasnost zakonskog
zastupnika. Naime članak 26. navedenog Pravilnika utvrđuje da se smatra da maloljetni
stranac ima suglasnost zakonskog zastupnika, ako sudjeluje na športskoj manifestaciji
odnosno natjecanju i naveden je na popisu sudionika natjecanja, te posjeduje valjanu
putnu ispravu.
Slijedom navedenog upućujemo nacionalne športske saveze i druge športske udruge u
Republici Hrvatskoj koji su organizatori međunarodnih športskih natjecanja, da
obavijeste športske klubove, nacionalne športske saveze ili druge športske udruge
drugih zemalja, a koje dolaze na natjecanja u Republiku Hrvatsku sa maloljetnim
natjecateljima stranim državljanima (do 18 godina starosti), da svakako sa sobom, radi
prelaska granice, ponesu popis sudionika natjecanja, ovjeren od strane športskog kluba
ili saveza u ime kojeg nastupaju, sa naznakom na koje natjecanje u Republici Hrvatskoj
putuju.
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