Information for refugees of the war in Ukraine

CROATIA

FAQ – Ukrainian - Croatia

USEFUL WEBSITES
• https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua
• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eusolidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
• https://www.hck.hr/adresar/50

IMPORTANT NUMBERS:
• Area code for Croatia +385
• Unique toll free number 114 - telephone number for the care of displaced persons from
Ukraine (information on accommodation, food, health care, children's education,
employment status and other rights)
• People with voice, hearing and speech impairments can send inquiries to the e-mail
address: cz114@civilna-zastita.hr and will receive answers
• Ukrainian Community in the Republic of Croatia
Address: Kardinala Alojzija Stepinca 45
32000 Vukovar / Croatia
Tel/fax: +385 32 493 224
Mobile: +385 95 378 1199
E-mail: ukrajinskazajednica.hr@gmail.com
https://www.uzrh.hr/uk/home-українська/
• Embassy of Ukraine in Zagreb
Address: Voćarska 52
10000 Zagreb Croatia
Tel: +385 1 461 6296
E-mail: emb_hr@mfa.gov.ua
www.mfa.gov.ua/croatia

The Republic of Croatia granted temporary protection to the following categories of displaced
persons who left Ukraine from 24 February 2022 onwards:
• citizens of Ukraine and members of their families,
• stateless persons and nationals of other third countries who have enjoyed international or
equivalent national protection in Ukraine and members of their families who have been
granted residence in Ukraine on 24 February 2022,
• citizens of other third countries who had a valid permanent residence in Ukraine on 24
February 2022 in accordance with Ukrainian regulations and who cannot return to their
country or region of origin in safe and permanent conditions
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The Ministry of the Interior is responsible for organizing the reception and care of persons who meet
the conditions for granting temporary protection and receiving and deciding on the request for
temporary protection, and for exercising other rights of foreigners under temporary protection,
including basic means of living and accommodation, health protection, primary and secondary
education and work without the need to obtain a residence and work permit or a certificate of
registration of work.”

People who do not have their own individually organized accommodation, upon arrival at the border
crossing will receive information about accommodation in the nearest reception center – there are 3
so far - Osijek, Varazdinske Toplice and Gospic. The stay in the reception centers is short and limited,
up to 48 hours. After this period, they will be sent to permanent accommodation that will be offered
to them.
Those who have their own accommodation organized, after settling in, must contact the nearest Red
Cross office, where they will receive all necessary information. They also must report their stay to the
nearest police station.
All refugees need to apply for temporary protection status.
Zahtjev za odobrenje privremene zaštite HR-UA (attached below)
or online https://croatia4ukraine.mup.hr/Pages/Zahtjev.
The “Enter Croatia” application (the arrival announcement system in order to reduce waiting at the
border) is now also available in the Ukrainian language and script. Its purpose is to strengthen the
organization of the reception of refugees from Ukraine and further facilitate and speed up their
entry into Croatia.
https://entercroatia.mup.hr/
Currently there is no possibility to exchange Ukr Hryvnia (UAH) to Croatian Kuna (HRK), however
payments with a Ukrainian credit card are accepted widely. Nevertheless, it is suggested to open a
Croatian bank account to enable international money transfer.
Croatia is doing its best to support the refugees, Ukrainian kids started to go to public schools.

CSM office / Emergency Rendezvous centre:
Columbia Shipmanagement – Rijeka d.o.o. | Dolac 3 | 51000 Rijeka | Croatia
Pic: Tajana Gostic (Crewing / Office Manager-English speaking)
Direct Phone: +385 51 214701
Mobile: +385 98 425701
E-Mail: t.gostic@csmhr.com
Website: www.csmhr.com
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The office in Rijeka is doing their utmost to provide
• help with documents and when opening a bank account in Croatia
•

help to arrange for medical assistance if needed

• local transport in Croatia
• advise about apartment rental in Croatia

The office staff will always provide updates on the latest developments in Croatia, however, they
cannot provide transportation or accommodation for refugees arriving on the Croatian border.
Columbia Shipmanagement, with the kind contribution of our business partners, employees and
seafarers has established a relief fund to support emergency needs of all victims of this war related to
the Columbia family. In order to apply for such support payment please contact: t.gostic@csmhr.com
or the office directly.
For processing your request please provide:
• copy of passport of the person applying for financial support/ relationship to CSM employee
• position/vessel/name of CSM employee
• account holder, IBAN number of bank account, SWIFT code.

A seafarer, temporarily residing in Croatia and wishing to rejoin shall be processed for employment at
Rijeka.

We wish you and your family all the best. Stay safe!

DISCLAIMER:
Whilst making all reasonable efforts to provide correct information, we cannot and do not warrant or guarantee that the information/data
provided within this document are accurate in every respect. No representation or warranty of any kind, whether express or implied, is given
with respect to the accuracy, completeness or suitability of the mentioned information/data herein. Therefore, we have no liability or
responsibility whatsoever no matter the legal ground. Any dispute out of or in connection with the use of the information provided is subject
to the exclusive jurisdiction of the courts of Cyprus and shall be governed by Cyprus law.
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Naziv tijela kojemu se zahtjev podnosi/ Назва органу, до якого подається заява

_________________________________________________

PRIJEMNI ŠTAMBILJ/ МІСЦЕ ПЕЧАТКИ

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PRIVREMENE ZAŠTITE/
ЗАЯВА НА СХВАЛЕННЯ/НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ
Zahtjev se popunjava isključivo na hrvatskom ili engleskom latiničnom pismu/
заповнюється виключно хорватською мовою або англійською латиницею

Заява

(označiti jednu kategoriju, osim ako se radi o maloljetniku bez pratnje) /(вибрати однин з пунктів, окрім випадку
коли йдеться про неповнолітню особу без супроводу)

□ državljanin Ukrajine koji je boravio u Ukrajini na dan 24. veljače 2022./
Громадянин України, який проживав в Україні станом на 24-го лютого 2022 р.
□ član obitelji državljanina Ukrajine koji je boravio u Ukrajini na dan 24. veljače 2022./
Член сім’ї громадянина України, який проживав в Україні станом на 24-го лютого 2022 р.
□ osoba bez državljanstva i državljanin ostalih trećih zemalja, koji je u Ukrajini uživao međunarodnu ili istovjetnu
nacionalnu zaštitu na dan 24. veljače 2022./ Особа без громадянства і громадянин інших третіх країн, який в Україні
отримував міжнародний або аналогічний національний захист станом на 24 лютого 2022 р.
□ član obitelji s boravkom u Ukrajini (na dan 24. veljače 2022.) osobe bez državljanstva i državljanina ostalih trećih zemalja,
koji je u Ukrajini uživao međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu na dan 24. veljače 2022./ Член сім’ї (який в Україні
мав дозвіл на проживання станом на 24 лютого 2022 р.) особи без громадянства і громадянина інших третіх
країн, який в Україні отримував міжнародний або аналогічний національний захист станом на 24 лютого 2022
р.
□ državljanin ostalih trećih zemalja koji je u Ukrajini imao važeći stalni boravak na dan 24. veljače 2022. sukladno
ukrajinskim propisima i koji se ne može vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i trajnim uvjetima /
громадянин інших третіх країн, який в Україні мав чинне постійне проживання станом на 24 лютого 2022 р.
відповідно до українських законів і, який не може повернутися у свою державу чи регіон походження на
безпечних та тривалих умовах
□ državljanin Ukrajine koji je neposredno prije 24. veljače 2022. napustio Ukrajinu zbog sigurnosne situacije te se zbog
oružanog sukoba ne može vratiti u Ukrajinu/ Громадянин України, який проживав в Україні і безпосередньо
напередодні 24 лютого 2022 р. залишив Україну через небезпеку та у зв’язку зі збройним конфліктом не може
повернутися до України
□ član obitelji državljanina Ukrajine koji je neposredno prije 24. veljače 2022. napustio Ukrajinu zbog sigurnosne situacije
te se zbog oružanog sukoba ne može vratiti u Ukrajinu/ Член родини громадянина України, який проживав в Україні і
безпосередньо напередодні 24 лютого 2022 р. залишив Україну через небезпеку та у зв’язку зі збройним
конфліктом не може повернутися до України
□ maloljetnik bez pratnje/ неповнолітня особа без супроводу

1. Prezime/ Прізвище
2. Bivše, odnosno rođeno
prezime/ Попереднє
прізвище, прізвище при
народженні
3. Ime/Ім’я
4. Ime oca/ Ім’я батька

6. Datum rođenja

5. Ime majke/Ім’я матері

7. Mjesto rođenja
/Місце народження

(dan-mjesec-godina)
/Дата народження
(день-місяць-рік)

8. Država rođenja
/Держава народження

9. Državljanstvo /Громадянство

Ako imate više, navedite sva
državljanstva: /Якщо у вас є кілька
громадянств, то наведіть усі:

10. Spol/ Стать

□ Muško/ Чоловіча

□ Žensko/ Жіноча

11. Datum napuštanja
Ukrajine/Дата виїзду з
України

ISPRAVE/ Документ посвідчення особи
(Priložiti preslike isprava) / (Додати копію документа посвідчення особи)
12. Vrsta identifikacijskog dokumenta (ako
posjedujete dokument) (putna isprava/osobna
iskaznica/drugi identifikacijski dokument) / Тип
документа (якщо маєте документ)
(закордонний паспорт / внутрішній паспорт /
інший документ посвідчення особи)
13. Broj identifikacijskog dokumenta /
Ідентифікаційний номер документа
14. Datum izdavanja/ Дата видачі
15. Vrijedi do/ Дійсний до
16. Država izdavanja/Країна видачі

17. Dodatno popunjava državljanin treće zemlje (koji nije državljanin Ukrajine) koji je uživao međunarodnu ili istovjetnu
nacionalnu zaštitu u Ukrajini na dan 24. veljače 2022. i član obitelji koji je u Ukrajini imao odobren boravak na dan 24. veljače
2022. / Додатково заповнює громадянин третіх держав (який не є громадянином України), який мав міжнародний
чи аналогічний національний захист в Україні станом на 24 лютого 2022 р. і член сім’ї, який мав в Україні схвалений
дозвіл на проживання станом на 24 лютого 2022 р.

17.1. Tijelo koje je izdalo dozvolu boravka:/ Орган, що видав дозвіл на проживання
___________________________________________________

17.2. Mjesto i datum izdavanja:/ Місце і дата видачі:
_____________________________________________________________

17.3. Broj:/ Номер: ______________________________________________________________________________

17.4. Dozvola boravka vrijedi/ Дозвіл на проживання дійсний

od:/ від ___________

do:/ до ________________

18. Dodatno popunjava državljanin treće zemlje (koji nije državljanin Ukrajine) koji je imao važeći stalni boravak u Ukrajini na
dan 24. veljače 2022. sukladno ukrajinskim propisima i koji se ne može vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i
trajnim uvjetima/ Додатково заповнює громадянин третіх держав (який не є громадянином України), який мав чинне
постійне проживання в Україні станом на 24 лютого 2022 р. відповідно до українських законів і, який не може
повернутися у свою державу чи регіон походження на безпечних та тривалих умовах.

18.1. Tijelo koje je izdalo dozvolu boravka:/ Орган, що видав дозвіл на проживання:
___________________________________________________

18.2. Mjesto i datum izdavanja:/ Місце і дата видачі:
_____________________________________________________________

18.3. Broj:/ Номер:
______________________________________________________________________________

18.4. Dozvola boravka vrijedi/ Дозвіл на проживання дійсний

od:/ від ___________ do:/до ________________

19. Stupanj naobrazbe i zanimanje/ Рівень освіти
та професія

□NEPOZNATO(NEP)/ Невідомо
□NIŽA SPREMA(NSS)/ Початкова освіта
□SREDNJA SPREMA(SSS)/ Середня освіта
□VIŠA SPREMA(VŠS)/ Вища освіта (бакалавр/ фахівець)
□VISOKA SPREMA(VSS)/ Вища освіта (магістр)
□DOKTORAT(DR)/ Вчений ступінь, доктор
Zanimanje:/ Професія

20. Vaši kontakt podaci/ Ваші контактні дані



E-mail/ Електронна адреса
Broj mobitela/ Номер мобільного
телефону
21. Adresa u Republici Hrvatskoj i kontakt broj/ email pružatelja smještaja/ Адреса у Республіці
Хорватія і контакт номер/мейл особи, що
надає помешкання

22. OIB (upisuje se ako je dodijeljen)/ Особовий
ідентифікаційний номер (записується при
наявності)
23. Bračni status podnositelja zahtjeva/ Сімейний статус заявника

□ neoženjen/neudana/ неодружений/неодружена □ oženjen/udana/ одружений/одружена
□ izvanbračna zajednica / фактичні шлюбні відносини (цивільний шлюб)
□ udovac/udovica / вдівець/вдова
□ rastavljen(a) /розлучений(а)

□ životno partnerstvo/цивільне партнерство

□ neformalno životno partnerstvo/неофіційне цивільне партнерство

24. Podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru/neformalnom životnom partneru/ Інформація про
шлюбного партнера/позашлюбного партнера/цивільного партнера/неофіційного цивільного партнера
Ime, prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo
osobe iz točke 24. te vrsta boravka u Ukrajini, ako se
radi o članu obitelji koji nije državljanin Ukrajine/
Ім’я, прізвище, дата і місце народження,
громадянство особи з пункту 24 та тип
проживання в Україні, якщо йдеться про члена
сім’ї, який не є громадянином України
Trenutna adresa osoba iz točke 24./ Тимчасова
адреса проживання особи з пункту 24 на даний
момент

25. Podaci o djeci / Дані про дітей
Koliko djece imate? / Скільки у Вас дітей?
Ime, prezime, spol, datum i mjesto rođenja,
državljanstvo djeteta te vrsta boravka u Ukrajini,
ako se radi o članu obitelji koji nije državljanin
Ukrajine/ Ім’я, прізвище, стать, дата та місце
народження, громадянство дитини та тип
проживання в Україні, якщо йдеться про члена
сім’ї, який не є громадянином України

Trenutna adresa djeteta/ Тимчасова адреса
проживання дитини на даний момент
26. Podaci o bliskim rođacima s kojima ste živjeli u zajedničkom domaćinstvu, koji su bili potpuno ili uglavnom ovisni o Vama,
a ne spadaju u prethodno nabrojane kategorije/ Дані про близьких родичів, з якими Ви проживали у спільному
господарстві, які були повністю чи частково від Вас залежними, проте не належать до вище перерахованих
категорій
Ime, prezime, spol, datum i mjesto rođenja,
državljanstvo, srodstvo osoba iz točke 26. te vrsta
boravka u Ukrajini, ako se radi o članu obitelji koji
nije državljanin Ukrajine/ Ім’я, прізвище, стать,
дата і місце народження, громадянство,
спорідненість особи з пункту 26 і тип
проживання в Україні, якщо йдеться про члена
сім’ї, який не є громадянином України

Trenutna adresa člana obitelji/ Тимчасова адреса
членів родини на даний момент
Ako osobe iz točke 24., 25. i 26. nisu s Vama u
pratnji, želite li ostvariti pravo na spajanje obitelji u
Republici Hrvatskoj?/ Якщо Вас не
супроводжують особи з пункту 24, 25 i 26, то чи
бажаєте Ви скористатись правом возз'єднання
сім'ї в Республіці Хорватія?

□ DA/ ТАК

□ NE/ НІ

27. AKTIVNOSTI U ZEMLJI PODRIJETLA/ Діяльність у країні походження/Україні
Jeste li u zemlji podrijetla/Ukrajini bili članom političke stranke? Ako da, koje i u kojem razdoblju?/ Чи були Ви у країні
походження/Україні членом політичної партії? Якщо так, то якої і в який період?

Jeste li u zemlji podrijetla/Ukrajini ili izvan nje sudjelovali u oružanim sukobima? Ako da, kojim i kada?/ Чи брали Ви участь у
збройних конфліктах у країні походження/Україні чи поза її межами? Якщо так, то у яких і коли?

Jeste li ikada bili članom vojne ili paravojne formacije? Ako da, koje i u kojem razdoblju?/ Чи були Ви коли-небудь членом
військової чи парамілітарної організації. Якщо так, то якої і в який період?

Vodi li se protiv Vas kazneni postupak?/ Чи відкрита проти Вас кримінальна справа?
□ DA/ Так

□ NE/ Ні

Jeste li ikada osuđivani? Ako da, kada i zbog čega?/ Відсутність (наявність) судимості – чи були Ви колись судимі? Якщо
так, то коли і за що?

Jeste li surađivali s pripadnicima policije, vojske ili sigurnosno-obavještajnih službi?/ Чи ви співпрацювали з органами поліції,
війська чи спецслужб (службою безпеки і розвідки)?
□ DA/ Так

□ NE/ Ні

28. Završna izjava: / Заяває:

a.

b.

Želim da mi se u Republici Hrvatskoj odobri privremena zaštita te ovim potvrđujem da su svi podaci navedeni u točkama
1. - 27. potpuni i da odgovaraju istini. Primam na znanje da moj zahtjev zbog lažnog prikazivanja, nepotpunih i netočnih
podataka može biti odbijen. / Заявляю про бажання одержання у Республіці Хорватії тимчасового захисту та
підтверджую, що всі дані наведені у пунктах 1-27 повні та правдиві. Усвідомлюю, що моя заява може бути
відхилена через неправдиві свідчення, надання неповних та неточних даних.
Potpisom ove izjave dajem privolu voditelju obrade osobnih podataka, Ministarstvu unutarnjih poslova, da moje osobne i
druge podatke, koji se navode na ovom obrascu, može koristiti kod obrade podataka u svrhu odobravanja privremene
zaštite. Suglasan sam da se moji podaci mogu razmjenjivati s drugim tijelima državne uprave u svrhu ostvarivanja prava
koja proizlaze iz privremene zaštite. / Підписуючи цю заяву, даю дозвіл керівнику обробки персональних даних,
Міністерству внутрішніх справ, на те що мої особисті та інші дані, зазначені у цій заяві можуть
використовуватися для опрацювання даних і схвалення/надання статусу мого тимчасового захисту. Я згідний
з використанням моїх особистих даних іншими органами державного управління задля отримання прав, які
передбачаються статусом тимчасового захисту.
Potvrđujem da sam upoznat/a da imam pravo odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih
podataka. Ujedno potvrđujem da sam prethodno upoznat/a s mogućnošću traženja ispravka evidentiranih podataka i
posljedicama uskrate privole. / Підтверджую, що я ознайомлений/а з тим, що маю право відмовитися від наданої
згоди та дозволу і просити про припинення подальшої обробки персональних даних. Разом з тим підтверджую,
що ознайомлений/а з можливістю просити про виправлення записаних даних та наслідків відмови від надання
даної згоди.

U/Місце __________________________, dana/дата_______________________________

Potpis podnositelja zahtjeva:/ Підпис заявника

_____________________________

Popunjava službena osoba kojoj je zahtjev podnesen:/ Заповнює відповідальна особа служби, якій подана заява

Ishod postupka: / Рішення щодо подання
____________________________________________________________________

Broj rješenja i vrsta odobrenja: / Номер рішення і тип схвалення
____________________________________________________________________

Datum izdavanja odobrenja: / Дата видачі схвалення
_____________________________________________________________________

Vrijedi do: 04.03.2023. godine / Чинний до: 04.03.2023 року

Potpis službene osobe: / Підпис відповідальної особи ______________________________

