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Centar za mir, pravne savjete i
psihosocijalnu pomoć Vukovar

u suradnji s
Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Kućom ljudskih prava i Platformom 112
Osijek, 25. ožujak 2013.g.
Poštovani/a,
Čast nam je pozvati Vas da sudjelujete na Javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koja će se održati 3. travnja 2013. godine u Kući ljudskih prava, Zagreb,
Selska cesta 112c, s početkom u 11.00 sati, na kojoj očekujemo Vaše aktivno sudjelovanje.
Javnu raspravu u okviru dvogodišnjeg projekta IPA 2008 „ Inicijativa organizacija civilnoga društva za promjene
u anti-diskriminacijskoj politici“ organizira Centar za mir Osijek s partnerima i u suradnji s Pravnom klinikom
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kućom ljudskih prava i Platformom 112.
Zainteresiranoj javnosti je poznato da je Ministarstvo pravosuđa 7.veljače 2013. godine na svojoj web stranici
objavilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći s pozivom za
dostavu primjedbi, komentara i prijedloga.
Ovom raspravom želimo otvoreno razgovarati o preprekama u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i
predloženim izmjenama ovog Zakona, te je usmjeriti na konkretna rješenja koja doprinose djelotvornosti i
učinkovitosti sustava besplatne pravne pomoći, posebno u segmentu primarne pravne pomoći.
Organizatori su u mogućnosti pokriti troškove puta predstavnicima udruga izvan Zagreba. Molimo Vaše
sudjelovanje potvrdite g. Angelu Čabarkapa na tel: 031/213-146, fax: 031/206-887 ili e-mail: ljudskaprava@centar-za-mir.hr , najkasnije do 29. ožujka 2013.godine do 10.00 sati.
Radujemo se Vašem dolasku i aktivnom sudjelovanju na raspravi. U prilogu je nacrt programa javne rasprave.
S poštovanjem,
Voditeljica projekta
Ljiljana Božić Krstanović

Ovaj dokument je sačinjen uz financijsku potporu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske.

Ovaj dokument je sačinjen uz financijsku potporu Europske unije.
Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost Centra za mir Osijek
i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati odražavanjem stavova
Europske unije.

Ovaj projekt financira Europska unija.
Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile postupno povezati svoja znanja, resurse i sudbine.
Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije
i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju I osobne slobode. Europska unija
posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.
www.delhrv.ec.europa.eu

