
Ministarstvo pravosuđa 

Pružanje besplatne 

pravne pomoći 

 



 
 Natječaj za financiranje projekata udruga 

ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i 

pravnih klinika za 2014. godinu 



Primarna pravna pomoć 

 opća pravna informacija 

 pravni savjet 

 sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, 

Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim 

organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima 

i pravilima o radu tih tijela 

 zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima 

 pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješenju 

spora 



Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći 

 

 

 Postupak se pokreće IZRAVNIM obraćanjem 

pružatelju primarne pravne pomoći 



Pretpostavke za pružanje primarne pravne pomoći 

U svakoj pravnoj stvari ako podnositelj zahtjeva: 

 ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da 

svoje pravo ostvari 

 pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih 

propisa 

 podneseni zahtjev nije očito neosnovan i 

 ako su materijalne prilike takve da bi plaćanje stručne 

pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja 

zahtjeva i članova kućanstva 



Dokumenti na temelju kojih se natječaj raspisuje 

 Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći                       
(NN 143/13) 

 

 Strateški plan Ministarstva pravosuđa 2013.-2015. 

 

 Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata 
udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne 
pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o 
postupcima za ostvarivanje pravne pomoći (u izradi) 

 



OCD kojima je natječaj namijenjen 

 Udrugama upisanim u Registar pružatelja 

primarne pravne pomoći 

 

 

 Pravilnik o načinu vođenja registra udruga 

ovlaštenih za pružanje primarne pravne 

pomoći (NN 93/08) 



Upis u Registar pružatelja primarne pravne pomoći 

 Zahtjev za upis se podnosi Ministarstvu pravosuđa 

 Prilaže se: 

    - dokaz o osiguranoj suradnji s osobom koja ima 

završen diplomski studij prava, položen državni 

stručni ili pravosudni ispit i najmanje dvije godine 

radnog staža u struci, odnosno znanstveno zvanje 

    - dokaz o uplati osiguranja od odgovornosti za štetu 

u visini od 50% osiguranja propisanog Zakonom o 

odvjetništvu 



Vrijeme raspisivanja i trajanje natječaja 

 

 Ministarstvo pravosuđa će raspisati 

natječaj do kraja veljače 

 

 Trajanje natječaja: 30 dana od objave 

 

 



Objava natječaja 

 

 Na Internet stranici Ministarstva pravosuđa 

 

 Obavijest o raspisivanju natječaja Ministarstvo 

pravosuđa će pismenim putem poslati udrugama 

upisanim u Registar pružatelja primarne pravne 

pomoći 



Kriteriji za dodjelu sredstava i opravdanje utroška 
sredstava 

 Materijalni troškovi pružatelja primarne pravne 
pomoći 

 

 Društvena korisnost pružene pravne pomoći 

 

 Područja obuhvaćena pružanjem pravne pomoć 

 

 Broj korisnika i broj slučajeva pružanja pravne 
pomoći 



Godišnje izvješće 

 

 Ovlaštene udruge dužne su do 31. siječnja podnijeti 

Ministarstvu pravosuđa godišnje izvješće o 

postupcima za ostvarivanje pravne pomoći 



Stručni nadzor 

 

 Ministarstvo pravosuđa obavlja nadzor nad 

pružanjem pravne pomoći od strane pružatelja 

primarne pravne pomoći 



        

 

                  Hvala na pažnji! 


