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Temeljem članka 12. Statuta Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama
Hrvatske (u daljnjem tekstu Sindikat), Središnji odbor na sjednici održanoj dana 18. veljače
2017. godine donosi:

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA PRAVNE
POMOĆI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se pravo na pravnu pomoć člana Sindikata, korisnici pravne
pomoći, opseg poslova Pravne službe Sindikata (u daljnjem tekstu Pravna služba), zastupanje
pred sudom, uvjeti i način ostvarivanja pravne pomoći.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pravna služba pruža pravnu pomoć i daje opće pravne informacije članovima Sindikata
vezane za način i postupak ostvarivanja njihovih prava. Isto tako daje pravne savjete
sindikalnim povjerenicima te zastupa interese članova Sindikata prema nadležnom
Ministarstvu, županijskim uredima državne uprave i sl. iz područja radnoga prava i na osnovi
svih prava koja proizlaze iz radnoga odnosa.

Članak 3.

Značenje pojedinih izraza u smislu ovog Pravilnika je:
- opće pravne informacije su opće i načelne upute o pravnom uređenju pojedinog

područja te o načinu i postupku ostvarivanja pojedinog prava, odnosno obveze,
- pravni savjet je uputa (sindikalnom povjereniku) o načinu i mogućnostima rješavanja

pojedinog pravnog pitanja,
- pravna pomoć je oblik općih pravnih informacija i pravnih savjeta, oblik ostvarivanja

prava pojedinca pred svim nadležnim tijelima pred kojima se ostvaruju prava iz rada i
radnog odnosa.

- zastupanje pred pravosudnim organima RH ili pred sudovima u RH podrazumijeva
zastupanje nakon mišljenja odvjetnika o osnovanosti zahtjeva, a temeljem odluke
predsjednika Sindikata preko ovlaštenog odvjetnika Sindikata.
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Članak 4.

Pravnu pomoć pruža Pravna služba i odvjetnik Sindikata.
Pravnu službu čine pravni savjetnik i pravni referent.

Članak 5.

Pravo na pravnu pomoć ostvaruju članovi Sindikata.

Članak 6.

Članovi Sindikata stječu pravo na dobivanje općih pravnih informacija od strane Pravne
službe odmah po učlanjivanju u Sindikat.

Rok za stjecanje prava na pravnu pomoć Sindikata sukladno Pravilniku o članstvu je dva
mjeseca od uplate prve članarine.

Rok za stjecanje prava na zastupanje pred nadležnim sudovima Republike Hrvatske od
strane odvjetnika Sindikata sukladno Pravilniku o članstvu je tri mjeseca od uplate prve
članarine.

Članak 7.

Prije podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć Pravnoj službi, članovi su se dužni obratiti
nadležnom povjereniku sindikalne podružnice koji će poduzeti sve prethodne radnje u
postupku sukladno odredbama Zakona i Kolektivnog ugovora.

Sindikalni povjerenik je dužan sačiniti izvještaj o poduzetim radnjama u roku od 3 dana,
koji će biti sastavni dio podnesenog zahtjeva za pružanje pravne pomoći, te o svim poduzetim
radnjama obavijestiti člana .

Ako sindikalni povjerenik ne podnese izvještaj u roku od 3 dana, član može zatražiti
pravnu pomoć izravno od Pravne službe, uz naznaku da sindikalni povjerenik nije poduzeo
prethodne radnje u zaštiti njegovih prava.

Članak 8.

Pravnu pomoć Pravna služba daje nakon što u Ured zaprimi kompletnu dokumentaciju.
Dokumentacija se dostavlja isključivo poštom, a u pravilu se sastoji od zahtjeva za

pružanje pravne pomoći, izvješća sindikalnog povjerenika, preslike ugovora o radu, rješenja o
tjednom i godišnjem zaduženju, radne knjižice, članske iskaznice i druge dokumentacije
prema zahtjevu Pravne službe.

Članak 9.

Pravna pomoć u pisanom obliku, nakon zaprimanja kompletne dokumentacije, dostavlja
se stranci u roku od 7 dana.

Članak 10.

Opće informacije vezane za način i postupak ostvarivanja prava iz rada i na osnovi rada
mogu se dobiti putem elektronske pošte, telefona, faksa ili osobno u Sindikatu.

Odgovori na upite iz prethodnog stavka ovog članka daju se bez provedene procedure iz
članka 7. ovog Pravilnika.
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Članak 11.

Ako je radi rješavanja predmeta potrebno posebno stručno mišljenje, konzultirat će se
odvjetnik Sindikata.

Pravna služba će posebno stručno mišljenje odvjetnika Sindikata dostaviti stranci.

Članak 12.

Članovi Sindikata imaju pravo na besplatno zastupanje odvjetnika Sindikata pod uvjetima
navedenim ovim Pravilnikom.

Članak 13.

Odvjetnik Sindikata kao opunomoćenik zastupa članove Sindikata pred nadležnim
sudovima i poduzima sve pravne radnje koje proizlaze iz dane punomoći stranke, pod
uvjetima iz članka 3. stavka 1. alineje 4. i članka 6. stavka 3.

Prije podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć od strane odvjetnika Sindikata, članovi su se
dužni obratiti nadležnom sindikalnom povjereniku koji će poduzeti sve prethodne radnje u
postupku.

Sindikalni povjerenik je dužan sačiniti izvještaj o poduzetim radnjama u roku od 3 dana,
koji će biti sastavni dio podnesenog zahtijeva za pružanje pravne pomoći, te o poduzetim
radnjama obavijestiti člana.

Pravo na besplatno zastupanje odvjetnika Sindikata ostvaruje se nakon mišljenja
odvjetnika o osnovanosti zahtjeva, a temeljem odluke predsjednika Sindikata, u pisanom
obliku.

Nakon odluke o pokretanju sudskog postupka, član Sindikata daje ovlaštenje odvjetniku
Sindikata potpisivanjem punomoći za zastupanje pred sudom, sukladno stavku 2. ovoga
članka.

Članak 14.

Pravo na besplatno zastupanje i pravnu pomoć od strane odvjetnika odnosi se samo na
zastupanje ovlaštenog odvjetnika Sindikata.

Članak 15.

Stranka koja u cijelosti ili djelomično izgubi parnicu, a zastupana je po odvjetniku
Sindikata sukladno članku 3. stavku 1. alineji 4. ovog Pravilnika, dužna je protivnoj stranci
nadoknaditi troškove.

Troškove postupka pokrenutog sukladno odluci iz članka 13. stavka 4. može snositi
Sindikat temeljem odluke predsjednika Sindikata.

Troškove postupaka pokrenutih u većem broju po istoj pravnoj osnovi može snositi
Sindikat temeljem odluke Središnjeg odbora Sindikata.

Tužitelj koji povuče tužbu ili punomoć odvjetniku angažiranom sukladno članku 13.
ovog Pravilnika, dužan je nadoknaditi sve troškove postupka, uključujući i nagrade za rad
odvjetnika, a sve u skladu s pozitivnim materijalnim propisima.
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Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu po isteku osmog dana od dana objave na mrežnim
stranicama Sindikata.

U Zagrebu 18. veljače 2017. godine

ZA SREDIŠNJI ODBOR SINDIKATA
predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u
srednjim školama Hrvatske
Branimir Mihalinec, prof.


