
 

 

 

 

Klasa: 021-13/21-07/01 

Urbroj: 65-21-01 

Zagreb, 20. siječnja 2021. 

 

 

Na temelju odredbe članka 10. Zakona o pučkom pravobranitelju (“Narodne 

novine broj” 76/12.), Hrvatski sabor objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidata za pučkog pravobranitelja 

 

Sukladno odredbi članka 10. stavka 1. Zakona o pučkom pravobranitelju 

(“Narodne novine” broj 76/12.), pučki pravobranitelj bira se na vrijeme od osam 

godina uz mogućnost ponovnog izbora. 

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pučkom pravobranitelju (“Narodne 

novine” broj 76/12.), za pučkog pravobranitelja može biti izabrana osoba koja 

ispunjava sljedeće uvjete: 

– hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske 

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke 

– najmanje 15 godina radnog iskustva u struci 

– istaknuti stručnjak koji u javnosti uživa ugled osobe visokih moralnih načela te 

zaštitnika i promicatelja ljudskih prava i sloboda, odnosno vladavine prava 

– koja nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za 

koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti 

– koja nije član političke stranke. 

Kandidati uz životopis trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju navedenih 

uvjeta, a posebno: 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, 

putovnice ili domovnice) 

– uvjerenje o prebivalištu na području Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerena 

preslika) 



– diplomu o završenom stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika) 

– potvrdu o radnom iskustvu u struci (izvornik ili ovjerena preslika radne knjižice 

odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te potvrde poslodavaca) 

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne 

starije od 6 mjeseci) 

– potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave da je kandidat podmirio sve 

dospjele obveze 

– izjavu da kandidat nije član političke stranke. 

 

Svi priloženi životopisi kandidata biti će javno objavljeni na web stranici  

Hrvatskoga sabora. Podnošenjem prijave na Javni poziv smatra se da podnositelj daje 

suglasnost na javnu objavu životopisa na web stranici Hrvatskoga sabora.  

 

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Javnog poziva u “Narodnim 

novinama”. 

Prijave se upućuju Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga 

sabora, na adresu: Hrvatski sabor, 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na 

to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i na 

ženski rod. 
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