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3. za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći presli-
ka osobne iskaznice, preslika diplome pravnog fakulteta, preslika 
svjedodžbe ili uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, odno-
sno svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom 
ispitu

4. za svaku od osoba ovlaštenu za pružanje pravne pomoći ugovor 
o radu, ugovor o djelu ili drugi ugovor ili sporazum na temelju 
kojeg je osigurana suradnja s udrugom u smislu članka 34. stavka 
3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

5. preslika police osiguranja od odgovornosti za štetu u smislu član-
ka 34. stavka 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

_________________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje udruge)

Obrazac: R-pravna klinika

 REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

ZAHTJEV ZA UPIS PRAVNE KLINIKE U
REGISTAR PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Podnosi: 

1. Visoko učilište

2. Adresa pravne klinike (mjesto, ulica i broj)

4. Imena osoba ovlaštenih za vođenje pravne klinike

– ispunjava se za svaku ovlaštenu osobu posebno –

Prilog:

1. preslika ovjerenog akta o osnivanju pravne klinike

2. popis osoba ovlaštenih za vođenje pravne klinike

______________________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje visokog učilišta)

Obrazac: RP-ovlaštene udruge

 REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA UDRUGA U
REGISTRU PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Podnosi:

1. Naziv udruge

1a. Skraćeni naziv udruge 2. Registarski broj iz Registra udruge 

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je ču-
vati zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili 
uništenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Obrasci iz članaka 8., 9., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika ti-
skani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik 
o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne 
pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 93/08).

Članak 20.

(1) Obrasci propisani ovim Pravilnikom dostupni su na inter-
netskoj stranici Ministarstva pravosuđa.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/22
Urbroj: 514-04-01-02-03-14-01
Zagreb, 21. svibnja 2014.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Obrazac: R-ovlaštene udruge

 REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

ZAHTJEV ZA UPIS UDRUGE U
REGISTAR PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Podnosi: 

1. Naziv udruge

1a. Skraćeni naziv udruge 2. Registarski broj iz Registra udruge 

3. Sjedište udruge (mjesto, ulica i broj)

4. Osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći, 
osobni identifi kacijski broj i područje na kojem 
će pružati pravnu pomoć (navesti županiju i

općinu ili grad)

– ispunjava se za svaku ovlaštenu osobu posebno –

Prilog:

1. preslika ovjerenog statuta

2. popis osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći
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Obrazac: RI-ovlaštene udruge

 
 REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Klasa:

Urbroj:

__________________

      (Mjesto i datum)

IZVADAK
IZ REGISTRA PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE 

POMOĆI

Registarski broj:_______________

Datum upisa udruge u Registar pružatelja primarne pravne pomoći: 
__________________________________________________

1. Naziv ovlaštene udruge

1a. Skraćeni naziv udruge 2. Registarski broj iz Registra udruge 

3. Sjedište udruge (mjesto, ulica i broj)

4. Osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći

5. Područje na kojem ovlaštena udruga pruža pravnu 
pomoć

6. Rješenje o zabrani pružanja pravne pomoći

7. Rješenje o brisanju iz Registra pružatelja primarne 
pravne pomoći

8. Napomena

M.P.

________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)

3. Sjedište udruge (mjesto, ulica i broj)

4. Promjena koja se traži:

a) promjena osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomo-
ći: imena i prezimena, osobni identifi kacijski brojevi te 
adresa mjesta rada osobe ovlaštene za pružanje pravne 
pomoći

– ispunjava se za svaku ovlaštenu osobu posebno –

b) područje na kojem će pružati pravnu pomoć (navesti 
županiju i općinu ili grad)

Prilog:

1. za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći presli-
ka osobne iskaznice, preslika diplome pravnog fakulteta, preslika 
svjedodžbe ili uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, odno-
sno svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom 
ispitu

2. za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći ugovor 
o radu, ugovor o djelu ili drugi ugovor ili sporazum na temelju 
kojeg je osigurana suradnja s udrugom u smislu članka 34. stavak 
3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

_________________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje udruge)

Obrazac: RP-pravna klinika

 REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA PRAVNE KLINIKE U
REGISTRU PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Podnosi: 

1. Visoko učilište

2. Adresa pravne klinike (mjesto, ulica i broj)

4. Imena osoba ovlaštenih za vođenje pravne klinike

– ispunjava se za svaku ovlaštenu osobu posebno –

Prilog:

– popis osoba ovlaštenih za vođenje pravne klinike

______________________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje visokog učilišta)
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I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca zahtjeva 
za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOPP), obrasca 
izričite pisane suglasnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva 
o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini 
(Obrazac ZOPP-S), obrasca rješenja o odobravanju korištenja pravne 
pomoći (Obrazac ROPP), obrascu obračuna troškova (Obrazac OT) 
i obrascu suglasnosti (Obrazac OTS).

Članak 2.

Obrasci iz članka 1. Pravilnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i 
njegov su sastavni dio.

Obrasci iz članka 1. na odgovarajući način bit će ugrađeni u 
informacijski sustav besplatne pravne pomoći.

II. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORIŠTENJA 
PRAVNE POMOĆI

Članak 3.

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac 
ZOPP) podnosi se u pisanom obliku neposredno ili preporučenom 
poštanskom pošiljkom nadležnom uredu u županiji (dalje: ured) ili 
ispostavi ureda prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja 
zahtjeva.

Kada se radi o hrvatskim državljanima koji nemaju prebiva-
lište u Republici Hrvatskoj i strancima, nadležni ured je ured na 
području čije teritorijalne nadležnosti je sjedište suda pred kojim 
podnositelj zahtjeva pokreće postupak.

Zahtjevi za odobravanje korištenja pravne pomoći rješavaju se 
redoslijedom kojim su zaprimljeni.

Izuzetno u slučajevima ako bi podnositelj zahtjeva zbog isteka 
roka izgubio pravo na poduzimanje radnje za koju je podnio zahtjev, 
ured je dužan odlučiti o zahtjevu i u roku kraćem od roka iz članka 
17. stavka 2. Zakona, a koji podnositelju zahtjeva omogućava pra-
vodobno poduzimanje radnje za koju je podnio zahtjev u najkraćem 
roku bez obzira na redoslijed zaprimanja.

Članak 4.

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac 
ZOPP) sadržava podatke o podnositelju zahtjeva i članovima ku-
ćanstva, o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova kućanstva 
i vrsti pravne pomoći koja se traži, te druge podatke potrebne radi 
odlučivanja o zahtjevu.

Uz zahtjev se u smislu članka 16. stavka 2. Zakona prilaže izri-
čita pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o 
dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini.

Članak 5.

Obrazac zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći 
(ZOPP) sadrži sljedeće podatke:

A. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Unose se podaci o imenu i prezimenu podnositelja zahtjeva, imeni-
ma roditelja, spolu, datumu i mjestu rođenja, državljanstvu, broju i 
vrsti identifi kacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica), tijelu 
koje je identifi kacijsku ispravu izdalo, osobnom identifi kacijskom 
broju, je li podnositelj zahtjeva osoba s invaliditetom, te adresa pre-
bivališta odnosno boravišta i podatak o broju telefona.

Obrazac: RI-pravna klinika

 
 REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Klasa:

Urbroj:

__________________

      (Mjesto i datum)

IZVADAK
IZ REGISTRA PRUŽATELJA PRIMARNE PRAVNE 

POMOĆI

Registarski broj:_______________

Datum upisa pravne klinike u Registar pružatelja primarne pravne 
pomoći:_____________

1. Visoko učilište

2. Adresa pravne klinike (mjesto, ulica i broj)

3. Osobe ovlaštene za vođenje pravne klinike

4. Rješenje o brisanju iz Registra pružatelja 
primarne pravne pomoći

8. Napomena

M.P.

________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)

 1222 
Na temelju odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Na-

rodne novine«, broj 143/13) članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 
7., ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK
O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O 

ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI 
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