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Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
(NN 62/08)

lZakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08) koji se u odnosu 
na građane primjenjuje od 1. veljače 2009. godine uspostavljen je 
sveobuhvatan sustav pružanja besplatne pravne pomoći osobama 
slabijeg imovnog stanja pri rješavanju njihovih egzistencijalnih 
pitanja
lPravnu pomoć pružaju: odvjetnici, udruge i sindikati
lUdruge pružaju samo primarnu pravnu pomoć
lPrimarna pravna pomoć: opća pravna informacija, pravni savjet,
pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim 
osobama koje imaju javne ovlasti, zastupanje u upravnim stvarima,
pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova, 
zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim 
organizacijama, ako je u skladu s međunarodnim ugovorima i 
pravilima o radu tih tijela.
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Pružanje pravne pomoći od strane 
udruga,sindikata i pravnih klinika

- Udruga stječe ovlast za pružanje pravne pomoći upisom u Registar  
udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći pri 
Ministarstvu pravosuđa 

- Nakon provedene registracije, udruga može svake godine predati 
prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga ovlaštenih za 
pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih 
klinika iz sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći 

- Sindikati pružaju primarnu pravnu pomoć na način i pod uvjetima 
koji su Zakonom propisani za udruge



Page 4

Tko se može prijaviti na natječaj:

1. Udruge ovlaštene za pružanje primarne pravne pomoći

2.  Pravni fakulteti koji putem svojih pravnih klinika  u skladu sa    
Zakonom i općim aktima, pružaju besplatnu pravnu pomoć 
građanima
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Tko i što nije obuhvaćeno natječajem:
ludruge čija se djelatnost financira po posebnim propisima

laktivnosti za koje se općenito smatra da su odgovornost Vlade 
Republike Hrvatske,

lprojekti velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska 
potpora,

lprojekti udruge koja je ovisna o nekoj od političkih stranaka, a što 
bi moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta,

lprojekti čija je jedina svrha korist članova/članica udruge,

lpružanje psihosocijalne pomoći i sličnih savjeta,

lpružanje pravnih savjeta putem telefona i/ili e-maila
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Natječajnu dokumentaciju čine:

- obrazac za prijavu projekta ovlaštene udruge ili pravne klinike,
uz detaljan opis projekta za financiranje iz sredstava za
pružanje besplatne pravne pomoći,

- uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge koja će
potpisati ugovor o financijskoj potpori,

- preslika rješenja o upisu u Registar udruga ovlaštenih za
pružanje primarne pravne pomoći,

- popis dostavljene dokumentacije s potpisom ovlaštene osobe i
pečatom udruge.
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Vrednovanje projekata i dodjela sredstava za 
bpp

lna temelju kriterija utvrđenih člankom 3. stavkom 2. Pravilnika o 
kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje 
besplatne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja 
o izvršenju projekta (NN 14/10)

lMišljenje o predloženim projektima daje Povjerenstvo za bpp, a 
Ministar pravosuđa donosi konačnu odluku o dodjeli sredstava 
udrugama za tekuću godinu. 
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Korištenje odobrene potpore

lOdobrena sredstva potpore udruga ili pravni fakultet može koristiti 
isključivo za provedbu prihvaćenog projekta, sukladno ugovoru. 

lRad udruga prati se putem analize kvartalnih i godišnjih izvješća o 
pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći koja su udruge dužne redovito 
podnositi na obrascu Izvješća pružatelja pravne pomoći

lOvlaštene udruge mogu pružati primarnu pravnu pomoć i osobama 
koje nisu korisnici pravne pomoći po odredbama Zakona o besplatnoj 
pravnoj pomoći i koja se ne financira sredstvima iz državnog 
proračuna.
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1)Kvartalno izvješće: 

- podnosi se Uredu državne uprave u županiji
- uz izvješće se prilažu uputnice na temelju kojih je građanima 
pružena besplatna pravna pomoć
uz svaku uputnicu prilažu se:
- preslike svih izrađenih podnesaka 
– dokaz da su izrađeni podnesci upućeni nadležnom tijelu,
– zabilješka o pruženim pravnim savjetima.

2)Godišnje izvješće:
- podnosi se Ministarstvu pravosuđa na propisanom obrascu
- do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu

- popis uputnica po kojima je građanima pružena besplatna 
pravna pomoć 
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Propisi:

lZakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08)

lPravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga 
ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih 
klinika te o načinu izvještavanje o izvršenju projekata (NN 
13/10)

lPravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za 
pružanje besplatne pravne pomoći (NN 93/08)

lwww.mprh.hr

http://www.mprh.hr
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HVALA NA PAŽNJI

www.mprh.hr

http://www.mprh.hr

