
OBRAZAC
sudjelovanja u savjetovanju

Prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2013. do 2016.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Početak savjetovanja: 13. prosinca 2012. Završetak savjetovanja: 15. siječnja 2013.

Naziv predstavnika zainteresirane javnosti
koja daje svoje mišljenje, primjedbe i
prijedloge na predloženi nacrt Nacionalnog
programa

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Interes, odnosno kategorija i brojnost
korisnika koje predstavljate

Interes: Centar za mir Osijek u partnerstvu s Centom za
mir Vukovar i SDF-om provodi IPA anti-diskriminacijski

projekt „Inicijativa organizacija civilnoga društva za
promjene u anti-diskriminacijskoj politici“ u sklopu kojeg

kao ovlašteni pružatelji  direktno pružamo besplatnu
pravnu pomoć socijalno-ugroženim građanima na

području četiri županije  i pratimo provedbu Zakona o
besplatnoj pravnoj pomoći. Tijekom provedbe projekta

do sada smo pružili besplatnu pravnu pomoć za ukupno
4470 korisnika.

Načelna primjedbe

Prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja
ljudskih prava od 2013. – 2016. god. nije usuglašen s
Programom Vlade RH za preuzimanje i provedbu
pravne stečevine EU za 2013. god. u području
besplatne pravne pomoći.

Primjedbe na pojedine dijelove teksta,
ciljeve i aktivnosti iz nacrta Nacionalnog
programa s obrazloženjem

Pravo na besplatnu pravnu pomoć ( str.55-58)

U gore spomenutom Programu Vlade RH na stranici 19
pod naslovom „Besplatna pravna pomoć“ stoji citiramo:
„Radi daljnjeg unaprjeđenja pružanje pravne pomoći
ekonomski i socijalno ugroženim kategorijama građana
donijet će se Izmjene i dopune Zakona o besplatnoj
pravnoj pomoći. Da bi se primarna pravna pomoć
osigurala širokom krugu korisnika treba pojednostaviti
postupak njezina odobravanja. U tom kontekstu
razmotrit će se odustajanje od insistiranja na prestrogoj
provjeri imovinskog cenzusa te u određenoj mjeri
redefiniranje imovinskih uvjeta za odobravanje
besplatne pravne pomoći.“
Budući da Izmjene i dopune Zakona o besplatnoj
pravnoj pomoći nisu predviđeni kao provedbena mjera
predlažemo istu uvrstiti kao prioritetnu.
Na stranici 56 uvodnog dijela navodi se da je potrebno
osigurati unificiranu primjenu Zakona o besplatnoj
pravnoj pomoći na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Prema našem mišljenju taj problem je prisutan jer smo
tijekom praćenja provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj
pomoći zamijetili neusklađenu praksu ureda državne
uprave koji odobravaju besplatnu pravnu
pomoć.Međutim isti nije predviđen niti jednom od
provedbenih mjera. Stoga bi bilo potrebno rješavanje



ovog problema popratiti odgovarajućom mjerom.
Također smo zamijetili da ni jednom provedbenom
mjerom nije predviđena suradnja između svih dionika
uključenih u sustav besplatne pravne pomoći
(Ministarstvo pravosuđa, nadležna tijela državne
uprave, pružatelji besplatne pravne pomoći). Radi
daljnjeg unapređenja sustava besplatne pravne pomoći
bilo bi nužno uspostaviti komunikaciju i suradnju sa svim
dionicima uključenim u sustav.
Predlažemo da jedna od provedbenih mjera bude hitno
imenovanje Povjerenstva za pravnu pomoć koje nije
konstituirano više od godinu dana.

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je
sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za
predstavljanje predstavnika zainteresirane
javnosti

Ljiljana Božić – Krstanović, voditeljica IPA projekta
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