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Поштоване колегинице и колеге, 

обавештавамо вас да је Министарство правде утврдило најновију верзију Нацрта Закона 
о бесплатној правној помоћи, након окончане јавне расправе и прибављеног мишљења ЕК, и 
да је исти публиковало на сајту тог Министарства. 

Са задовољством можемо да констатујемо да су у најновијој верзији тог Нацрта, која иде 
у процедуру усвајања као Предлог Владе, од стране Министарства правде усвојене све 
суштинске примедбе Новог синдиката социјалне заштите Србије, изнете у јавном протесту 
упућеном министру правде и целокупној јавности у Србији, бр. 01-42/2014 од 15.07.2014. 
године. Тај протест се тицао одређивања центара за социјални рад за носиоце обавеза око 
практичног организовања пружања бесплатне правне помоћи грађанима, што је било присутно 
у претходној верзији Нацрта Закона након одржане јавне расправе по том питању.  

Најновијим предложеним законским решењима се комплетна обавеза око организовања 
тих послова поверава општинском односно градском органу управе, са обавезом јединице 
локалне самоуправе да организује службу бесплатне правне помоћи. На овако предложено 
законско решење је прибављено и позитивно мишљење ЕК. Ово значи да центри више нису 
планирани као носиоци процеса утврђивања права на бесплатну правну помоћ, нити су 
обвезници и других обавеза у овом погледу. 

Оваквим решењима је Министарство правде показало разумевање и уважило све 
захтеве и примедбе изнете од нашег Синдиката у протесту од 15.07.2014. године, такође и у 
протесту Синдиката ГЦСР Београд „Независност“ од 25.07.2014. године, а и активности које су 
у истом циљу спроводили Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику и 
Асоцијација центара за социјални рад, и изнашло могућности да се то право грађана обезбеди 
на начин који је најпримеренији и најоптималнији, без наношења тешких последица по рад и 
функционисање центара за социјални рад и оштећења права запослених у центрима.  

У прилогу вам достављамо текст Нацрта Закона о бесплатној правној помоћи који иде у 
даљу процедуру, и текст јавног протеста НССЗС од 15.07.2014. године. 

 

С  пуним поштовањем,  

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА: 

 Братислав Цветковић, С.Р. 
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