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Obrazac obavijesti o pravima pritvorenika 
 
(maloljetne osobe u starosti od 16 do 18 

godina, suučesnika ili sukrivca 
punoljetne osobe koja je prekršila članak 

706-73 Zakona o kaznenom postupku) 
 
 
 
Obaviješteni ste da se nalazite u pritvoru jer postoji jedan ili više opravdanih razloga za 
sumnju da ste počinili ili pokušali počiniti kršenje kažnjivo kaznom zatvora, o čijoj vas je 
naravi i navodnom datumu obavijestila službena osoba ili službenik pravosudne policije. 
 
O tim ćete činjenicama biti saslušani tijekom pritvora, koji može trajati dvadeset i četiri 
sata. Po isteku tog roka, državni tužitelj (ili istražni sudac) može odlučiti produljiti pritvor 
za još dvadeset i četiri sata. 
 
U iznimnim slučajevima, ako potrebe predistražnog postupka ili istrage tako zahtijevaju, na 
zahtjev državnog tužitelja sudac odlučivanja o slobodama i pritvaranju ili istražni sudac 
mogu odrediti dva dodatna produljenja, svako u trajanju od dvadeset i četiri sata.  
 
Po isteku pritvora, odlukom državnog tužitelja (ili istražnog suca) vi ćete ili izaći pred 
određenog suca ili ćete biti pušteni na slobodu. 
 
 
 NADALJE, OBAVIJEŠTENI STE DA IMATE PRAVO : 
 
 Obavijestiti treću stranu 
  
Službena će osoba ili službenik pravosudne policije obavijestiti vaše roditelje, vašeg 
skrbnika, ili osobu ili službu kojoj ste povjereni o mjeri pritvora koja vam je određena. 
 
Vaš poslodavac također može biti obaviješten. 
 
Osim toga, ako imate strano državljanstvo, možete zahtijevati da se obavijeste i 
konzularna tijela vaše zemlje. 
 
Ipak, državni se tužitelj (ili istražni sudac ili sudac za mladež) može, za potrebe istrage, 
protiviti takvim zahtjevima. Osim u nepremostivim okolnostima, ovi će se postupci provesti 
u roku od najduže 3 sata, računajući od trenutka podnošenja vašeg zahtjeva. 
 
 Zatražiti liječnički pregled 
 
Možete zatražiti da vas pregleda liječnik. U slučaju produljivanja pritvora možete zatražiti 
ponovni liječnički pregled. 
 

Na šutnju 
 

Nakon što ste potvrdili svoj identitet, za vrijeme saslušanja možete davati izjave, 
odgovarati na postavljena pitanja ili šutjeti. 
 
 Zatražiti pravnu pomoć 
 
Od početka trajanja pritvora te, u slučaju produljenja pritvora, od početka trajanja toga 



produljenja, možete zatražiti pomoć odvjetnika po vašem izboru. Ako niste u mogućnosti 
odrediti odvjetnika ili ako nije moguće stupiti u vezu s izabranim odvjetnikom, možete 
zatražiti da vam se dodijeli branitelj po službenoj dužnosti. 
 
Vašeg odvjetnika također mogu odrediti vaši roditelji, vaš skrbnik ili osoba ili služba kojoj 
ste povjereni. 
 
Na raspolaganju vam je 30 minuta za razgovor s vašim odvjetnikom, u uvjetima koji jamče 
povjerljivost razgovora. 
 
Možete tražiti da izabrani ili dodijeljeni odvjetnik prisustvuje vašim saslušanjima i 
sučeljavanjima. U tom slučaju, vaše 1. saslušanje, osim ako se ne odnosi isključivo na 
utvrđivanje identiteta, ne može započeti bez prisustva vašeg odvjetnika, prije isteka roka 
od dva sata nakon što je isti obaviješten o vašem zahtjevu. Ipak, vaše 1. saslušanje može 
započeti odmah po odobrenju državnog tužitelja (ili istražnog suca), čak i u odsustvu vašeg 
odvjetnika, ako potrebe istrage tako zahtijevaju. 
 
Ako se vaš odvjetnik pojavi kada je saslušanje ili sučeljavanje već u tijeku, navedena se 
radnja na vaš zahtjev može prekinuti, kako bi se mogli s njim posavjetovati. 
 
Međutim, državni tužitelj (ili istražni sudac) te sudac odlučivanja o slobodama i pritvaranju 
mogu, iz hitnih razloga te u iznimnim slučajevima, odlučiti o odgodi nazočnosti vašeg 
odvjetnika tijekom saslušanja, u trajanju od 12 sati, podložno jednom produljenju. 

 
Biti obaviješteni o ishodu postupka 

 
Po isteku pritvora, ako državni odvjetnik nije donio nikakvu odluku glede nastavka 
postupka, možete, protekom roka od 6 mjeseci, upitati državnog odvjetnika u čijoj je 
nadležnosti provedena mjera o tome koje su njegove namjere za nastavak toga slučaja.  
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