Naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022.
Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, br. 143/13 i 98/19) omogućava se pojedinim
osobama pristup pravnoj pomoći iako za istu nemaju dovoljno financijskih sredstava. Cilj spomenutog
zakona je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim
osobama djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod
jednakim uvjetima. Vlada RH svake godine određuje iznos naknade na koju pravo ostvaruju pružatelji
besplatne pravne pomoći (odvjetnici, vještaci i tumači).
Pravo na naknadu za pružanje besplatne pravne pomoći ostvaruju odvjetnici, vještaci i tumači, i to za
pojedine oblike pomoći. Riječ je o:
a) pravnom savjetu
b) sastavljanju podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
c) sastavljanju podnesaka u sudskim postupcima
d) zastupanju u sudskim postupcima
e) pravnoj pomoć u mirnom rješenju spora.
Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu, a mogu se i osigurati u proračunima tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravo na isplatu sredstava ostvaruje se nakon pružene
pravne pomoći (u slučaju pružanja pravnog savjeta, sastavljanja podnesaka u postupku zaštite prava
radnika pred poslodavcem i pravne pomoći u mirnom rješenju spora) nakon što se upravnom tijelu
dostavi račun i obračun troškova pružene pravne pomoći. U slučaju sastavljanja podnesaka u sudskim
postupcima i zastupanja u sudskim postupcima pravo na naknadu se ostvaruje nakon pravomoćnog
okončanja postupka i nakon dostave upravnom tijelu pravomoćne odluke, računa i obračuna troškova
pružene pravne pomoći. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, čiji je sastavni dio suglasnost
podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i
imovini, u kojem će podnositelj zahtjeva potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni.
U Narodnim novinama, br. 55/22 objavljena je Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za
pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. (Narodne novine, br. 55/22) kojom je Vlada utvrdila način
vrednovanja i obračunavanja vrijednosti iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći koju
pružaju odvjetnici, vještaci i tumači. Naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju
odvjetnici za pojedine pravne radnje i pojedine vrste postupaka utvrđuje se u bodovima. Za 2022.
vrijednost boda utvrđuje se u visini od 7,00 kuna.
Uredba utvrđuje za pojedine radnje koliko bodova nose. Primjerice, za zastupanje na ročištu pružatelju
pravne pomoći pripada 50 bodova (što ukupno daje 350,00 kuna).
Uredbom je učinjena jedna izmjena u odnosu na 2021. godinu, a to je da se pružateljima pravne
pomoći dodjeljuje 30 bodova za zastupanje na ročištu u okviru izvanparničnog postupka umjesto
dosadašnjih 20. Drugim riječima, pružatelj ostvaruje pravo na 210,00 kuna naknade umjesto
dosadašnjih 140,00.
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