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Uvod

Do danas NPM RH – 2 izvješća

 Za 2012. – samostalno NPM izvješće

Za 2013. – objedinjeno: Izvješće o radu pučke 
pravobraniteljice, ljudskim pravima i pojavama 
diskriminacije te djelovanju NPM-a) 



Članak 9. ZNPM-a: izrada godišnjeg izvješća o 
obavljanju poslova NPM-a – dostavlja se Saboru (o 
izvješću se ne glasuje)

Članak 38. Poslovnika pučkog pravobranitelja od 31. 
07. 2013.: pučki pravobranitelj podnosi cjelovito 
redovito godišnje izvješće – glasuje se

Pozitivno: praktično

Negativno: smanjena vidljivost – mediji, fokus na 
“gorućim problemima”



Ciljevi godišnjeg izvještaja 
NPM-a
Zašto izvještaj NPM-a?
Upoznati stručnu javnost i nacionalna tijela vlasti
Upoznati širu javnost - podizanje svijesti
Međunarodna suradnja
 Interni značaj

Razlika od ostalih izvještaja? 
Veći doprinos udruga i akademske zajednice
Preventivna strana



Pripreme za pisanje NPM 
izvješća

Kada i kako se počinje u praksi?
 2012. godina: pripreme započele u svibnju 2013.
 2013. godina: pripreme započele krajem godine
Čl.16. ZoPP-a: Pučki pravobranitelj podnosi godišnje 

izvješće najkasnije do kraja prvog tromjesečja za 
prethodnu kalendarsku godinu.
Pisanje izvješća ne odvija se tijekom godine.
Savjetnici pripremaju izvješće i dostavljaju zamjeniku i 

pravobraniteljici.
Problemi: sad izrada izvješća započinje u siječnju-

nemogućnost dobivanja podataka o poduzetim 
mjerama



Sadržaj NPM izvještaja
Prate se smjernice APT-a

Organizacija, ustroj, 
funkcioniranje i rad 

NPM-a

Obilasci

Zakonske inicijative

Domaća i 
međunarodna 

suradnja

OCJENA STANJA
OPĆE 

PREPORUKE 
NADLEŽNIM 

TIJELIMA VLASTI



Sadržaj NPM izvješća za 2013.
1. Postupanje po pritužbama osoba lišenih slobode  

2. Obavljanje poslova nacionalnog preventivnog mehanizma
2.1. Obilasci mjesta u kojima se nalaze osobe lišene slobode
2.2. Davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise te nacrte 

zakona i drugih propisa
2.3. Međunarodna suradnja
2.4. Kapaciteti Ureda pučke pravobraniteljice za obavljanje poslova NPM-a

3. Ocjena stanja poštivanja prava osoba lišenih slobode
3.1. Uvjeti smještaja
3.2. Kvaliteta zdravstvene zaštite
3.3. Postupanje prema osobama lišenim slobode
3.4. Pravna zaštita osoba lišenih slobode

4. Zaključak i preporuke 



Uređivanje NPM izvještaja

 Prevodi se na engleski jezik

 Ne sadrži fotografije



Javnost izvješća o NPM-u
Dostava: 

SPT, CPT, APT, NPM-ovim u mreži Jugoistočne 
Europe, elektroničko glasilo Mreže europskih 
ombudsmana.

Sabor, Vlada, Ustavni sud, relevantna ministarstva, 
zatvorski sustav, psihijatrijske bolnice.

Web stranica PP



Razmatranje i financiranje
Razmatranje NPM izvješća u Saboru

 Izvješće za 2012. razmatrano, stavljeno na 
glasovanje i prihvaćeno.

Nakon podnošenja izvješća Saboru -konferencija 
za novinare

Financiranje
 Iz proračuna ureda PP, stavka NPM



Prijedlozi za NPM mrežu 
Jugoistočne Europe

Mogućnost zajedničkih obilazaka pojedinih tijela: 
čl. 8 Deklaracije o suradnji

Mogućnost razmjene stručnjaka



PITANJA?


