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Javni skrbnik 
Tko je javni skrbnik? 
Javni skrbnik je neovisni zakonski službenik koji je odgovoran za zaštitu 
prava i interesa odraslih osoba sa smanjenim sposobnostima kao i djece i 
mlađih osoba u sustavu zaštite djece. 

U ovom dokumentu govorit ćemo o ulozi javnog skrbnika u zaštititi odraslih 
osoba koje imaju smanjenu sposobnost donošenja odluka. 

Što je sposobnost donošenja odluke? 
Zakon kaže da ako imate 18 i više godina, smatra se da ste sposobni: 

 razumjeti informacije koje je potrebno razumjeti kako bi se donijela 
odluka te biti svjesni što će se dogoditi ako takva odluka bude donesena  

 slobodno i dobrovoljno donijeti odluku o nekoj stvari 

 prenijeti na neki način tu odluku drugima. 

U nekim slučajevima osoba koja ima 18 godina nema sposobnost donošenja 
odluka zbog onesposobljenosti, ozljede mozga ili nekog drugog razloga. 

U tim slučajevima osoba treba imati nekoga tko će donositi oduke u njeno 
ime. Kada je u pitanju odluka o osobnim stvarima, kao na pr. gdje će osoba 
živjeti, o zdravstvenoj zaštiti koja će joj se pružati ili usluge koje će koristiti, 
potreban joj je skrbnik. 

Što je skrbnik dužan činiti? 
Skrbnik može biti privatna osoba kao što je član obitelji ili prijatelj kojeg je 
imenovao Građanski i upravni tribunal Queenslanda (Queensland Civil and 
Administrative Tribunal /QCAT/). Ako nitko takav nije prikladan, QCAT će 
imenovati javnog skrbnika (Public Guardian) kao skrbnika te osobe.  Ako je 
potrebno donositi financijske odluke, možda će biti potrebno imenovati 
administratora, a ako ne postoji nitko drugi, imenovan može biti javni 
povjerenik (Public Trustee). 

Skrbnik donosi odluke kao da se radi o njemu. Skrbnik uzima u obzir 
kulturalne vrijednosti i vjerska uvjerenja te ljude, mjesta i vrijednosti koji su 
toj osobi važni.  

Ispitivanje optužbe o zlostavljanju, zanemarivanju i 
iskorištavanju 
Javni skrbnik također pomaže u rješavanju problema kada je odrasla osoba 
koja je lišena sposobnosti odlučivanja zlostavljana, zanemarena i 
iskorištavana. Javni skrbnik će saznati što se događa i pomoći da se nađu 
dobra rješenja na temelju dobrih odluka. 

Kako možemo sada planirati buduće odluke? 
Osoba koja ima sposobnost odlučivanja koja je napunila 18 godina može 
pripremiti neke pravne dokumente kako bila sigurna da će se donositi dobre 
odluke u njeno ime u slučaju ako izgubi tu sposobnost ubuduće.  Ti 
dokumenti se zovu Trajna punomoć (Enduring Power of Attorney) i Upute 
o zdravstvenom postupku (Advance Health Directive). 

 

 

 

Kontaktirajte nas za više 
informacija 
Office of the Public Guardian 

Tel: 3234 0870 

Email: 
Adult@publicguardian.qld.gov.au 

Web: www.publicguardian.qld.gov.au 

Ako nas želite kontaktirati i dobiti 
objašnjenja na jeziku kojim govorite, 
molimo nazovite Službu tumača i 
prevoditelja (Translating and 
Interpreting Service (TIS)) na 13 14 50 
i zamolite da kontaktiraju Javnog 
skrbnika ( Public Guardian).  
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