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-Извештај-

Одбор за људска права Заједничког већа општина
Одбор за људска права своје активности базира и спроводи према
Оперативном плану и програму за 2014. годину и Стратешком плану за раздобље
2014-2018.
Активниости Одбора за њудска права могу се разврстати на следећи начин:
1) УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ПРИПАДНИКА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
1)1) праћење законодавства,
1)2) предлагање измене закона,
1)3) слање извештаја дописа
2) ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ,
3) ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА СРПСКЕ ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
3)1) пружање бесплатне правне помоћи,
3)2) остали специфични случајеви пружања правне помоћи
3)3) статистика и таблице

1) УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖЈА ПРИПАДНИКА СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Одбор за људска права настоји својим активностима на директан или индиректан начин
унапредити положај припадника српске заједнице те им олакшати остваривање законом
загарантованих права. У циљу обављања ове делатности предузете су одређене радње
за које сматрамо да су у доборј мери помогле нашим грађанима и унапредиле њихов
положај. Наиме, почетком године одржан је састанак са предстваницима Уреда
државне управ у Вуковарско-сремској (30.01.2014.) и Осечко-барањској жупанији
(28.02.2014.), даље УДУ ВСЖ и ОБЖ. Тема састанка је била примена у пракси закона о
ППДС-у те се на састанку било речи и о конкурсу за 2 правника у УДУ ВСЖ. Одржано
је и неколико састанака на тему Правилника о начину бодовања и критеријумима за
стмабено збрињавање како би наши корисници могли добити тачну и правовремену
информацију. Председник Одбора је присуствовао састанку са представником Јапанске
амбасаде у Р. Хрватској, на састанку са Норвешким амбасадором (24.07.2014.), као и у
панел дискусији коју је у оквиру пројекта „Поглед упрт у европско право: Избеглице и
азиланти“, програма „Јачање медијске слободе у Србији“ крајем октобра месеца,
тачније 30. Октобра, организовао недељник Време. Тема панел дискусије је била:
''Избеглице и кров над главом – проблеми и перспективе''. Делегација Одбора је
присуствовала и на округлом столу који је организовала Документа у вези извештаја о
суђењима за ратне злочине у 2013. години.
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1)1)

праћење законодавства
У оквиру праћења законодавства, за 2014. годину можемо посебно издвојити
промене закона о ППДС-у и промена у систему бодовања захтева за стамбено
збрињавање. Како је раније наведено, одржано је неколико састанака са
представницима УДУ ВСЖ и ОБЖ, те је делегација Одбора (Драгана Јецков и
Дејан Дракулић) 12.09.2014. г. присуствовала састанку са предстојницом
Државног уреда за обнову и стамбено збрињавање, а на којем је било раговора о
предстојећим изменама Закона о ППДС-у те су изнешени проблеми са којима се
сусрећу наши грађани. Посебно је истакнут незаконит поступак одузимања
права на стамбено збрињавање на основу чл. 11. ст. 18. Закона о ППДС-у те је
договорена процедура поступања у тавким ситуацијама.
Поводом обавезе грађана према Закону о пребивалишту, Одбор је поново, као и
у 2013. години предузео потребне радње како би наши грађани на време могли
испунити своју законску обавезу. Велики број услуга правне помоћи грађанима
током целе године односио се управо на питање пребивалишта, док се крајем
године и истицањем рока за пријаву обим посла знатно увећао.

1)2)

предлагање измена закона
Предлог за измену и допуну Закона о ППДС-у.
Након састанка са предстојницом Државног уреда за обнову и стамбено
збрињавање, Одбор за људска права је 12.09.2014. године, а по позиву Клуба
заступника СДСС-а, упутио коментаре на досадашњу примену Закона о ППДС-у
те су у истом документу предложена и одређена решања која би у битном
допринела лакшем остваривању права на стамбено збрињавање припадника
српске заједнице.
Текст Предлога је у прилогу 1

1)3)

слање извештаја дописа
Током године послали смо неколико извештаја и дописа у облику информација о
стању не само права пропадника српске заједнице него и генерално свих
припадника мањина, као и осврте на степен демократског развоја цивилног
друштва у Р. Хрватској (одговор на питања Славки Драшковић у вези питања
америчких студената-American Students Learning About Croatia)
Почетком 2014. г. је послан редован извештај Пучком правобранитељу за 2013.
г., док је извештај за 2014. г. послан средином 2015. године. Послани извештај
би требао бити саставни део извештаја пучког правобранитеља.
Допис Пучке правобранитељице је у прилогу 2
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2)

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

Током протекле године пријављено је два пројекта који се односе на делокруг рада
Одбора. Почетком године пријављен је пројекат Америчкој амбасади, али није прошао.
Замишљено је да се организује низ предавања младим члановима и будућим лидерима
у удуржењима која делују на подручју деловања ЗВО-а. Кроз предавања би се упознали
са мањинским правима, савременим начинима финансирања и значајем ЗВО као
институције.
Средином године пријављен је пројекат Министарству правосуђа за финансирање
бесплатне правне помоћи. Пројекат је прихваћен те је за реализацију пројекта одобрено
80.000,00 кн. Кроз пројекат је за ЗВО набављен један лаптоп и два модема за мобилни
бежични интернет. Пројекат се односио на теренско пружање бесплатне правне помоћи
припадницима српске заједнице који живе у 7 наших општина (Борово, Негославци,
Трпиња, Маркушица, Шодоловци, Ердут и Јагодњак). У свакој од наведених општина
је од почетка септембра па до средине децембра укупно пет пута пружана правна
помоћ, тако да смо остварили 35 одлазака на терен. Овом приликом се Одбор захваљује
свим председницима наших општина на изврсној сарадњи и помоћи приликом
реализације пројекта те се надамо наставку сарадње и у 2015. години.

3) ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА СРПСКЕ ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Заштиту права и интереса припадника српске заједнице Одбор остварује пружањем
бесплатне правне помоћи даље БПП) у две сталне канцеларије и то у Вуковару и Белом
Манастиру. Заједничко веће општина је уписано у регистар Министарства правосуђа
Републике Хрватске као овлашено удружење за пружање примарне бесплатне правне
помоћи од фебруара 2009. године. Ове године, реализацијом пројекта који је одобрило
Министраство правосуђа, бесплатна правна помоћ је поред редовног пружања у
сталним канцеларијама, пружана и припадницима српске заједнице који живе у 7
наших општина (Борово, Негославци, Трпиња, Маркушица, Шодоловци, Ердут и
Јагодњак). Бесплатна правна помоћ (БПП) се може поделити у неколико категорија.
Прва подела се односи на седиште и место пружања правне помоћи, то су: 1. сталне
канцеларије и 2. теренски рад. Према врсти услуге БПП се може поделити на усмену и
писану. Усмена може бити 1. правни савет и 2. општа правна информација. Писмена се
односи на 1. сатављање писмена и поднесака у поступцима и 2. писани правни савет.
Ради јаснијег описа посла прво ћемо кратко навести ко може и под којим условима
пружати правну помоћ, као и то шта све обухвата пружање примарне бесплатне правне
помоћи за шта је између осталог задужен и овај Одбор.
Одбор за људска права у потпуности поступа у складу са чланом 7. Закона о бесплатној
правној помоћи.
ПРЕМА ЧЛАНУ 7. СТАВ. 10. ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ ОВЛАШТЕНИ ДАВАОЦИ
ПРАВНЕ ПОМОЋИ ДУЖНИ СУ ЧУВАТИ КАО ТАЈНУ СВЕ ПОДАТКЕ КОЈЕ СУ ДОЗНАЛИ ОД
КОРИСНИКА.
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Услови за одобравање БПП
Поступак за остваривање примарне БПП покреће се директним обраћањем странке
овлаштеним лицима за пружање исте.
Пружаоци БПП
Овлаштени пружаоци БПП су:
- овлаштена удружења грађана (ПРИМАРНА),
- правне клинике (ПРИМАРНА),
- канцеларије државне управе у жупанијама (ПРИМАРНА),
- адвокати (СЕКУНДАРНА).
Корисници БПП
Корисници БПП могу бити:
- хрватски држављани,
- дете које нема хрватско држављанство и затечено је у РХ без пратње староца,
- странци на привременом боравку под условом реципроцитета и странци на сталном
боравку,
- странци под привременом заштитом,
- странци који незаконито бораве и странци на краткотрајном боравку у поступцима
доношења решења о протеривању или напуштању РХ,
- тражиоци азила, азиланти и странци под супсидијарном заштитом те чланови
њихових породица који законито бораве у РХ, у поступцима у којима им није правна
помоћ обезбеђена посебним законом.
БПП може се пружити:
- ако подносилац захтева сам не располаже довољним знањем да право оствари,
- ако подносиоцу захтева БПП није осигурана на основу посебних прописа,
- ако захтев није очито неоснован,
- ако су материјалне прилике подносиоца такве да би плаћање стручне правне помоћи
могло угрозити издржавање подносиоца и његових чланова домаћинства.
Врсте БПП
Законом су дефинисане врсте БПП. То су примарна и секундарна бесплатна правна
помоћ.
Примарна (ПБПП) подразумева:
- општу правну информацију,
- правни савет,
- састављање поднесака пред јавноправним телима, Европским судом за људска права,
и међународним организацијама,
- правну помоћ у мирном вансудском решавању спорова.
Секундарна (СБПП) подразумева:
- правни савет,
- састављање поднесака у поступку ради заштите права радника пред послодавцем,
- састављање поднесака у судским поступцима,
- заступање у судским поступцима,
- правну помоћ у мирном решењу спора.
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Поред наведеног СБПП обухвата и:
- особађање од плаћања судских такси,
- ослобађање од плаћања трошкова судског поступка.
СБПП могу пружати само адвокати.

3)1)

пружање БПП, Вуковар и Бели Манастир

БЕЛИ МАНАСТИР
Увод:
Канцеларија Заједничког већа општина у Белом Манастиру више од 15 година
примарно ради на пружању бесплатне правне помоћи припадницима српске
заједнице на подручју Барање, али и свим другим грађанима који ту помоћ
затраже.
Већ другу годину је ова канцеларија једина на подручју Града која свакоднево
ради, а Центар за мир Осијек има у Белом Манастиру само једном недељно
уредовни дан. Број странака је нешто већи него претходне године, али и даље
стоји прошлогодишња напомена да број датих правних савјета није прецизно
заведен.
Према садржају проблема због којих нам се грађани јављају, могу рећи да је
исти као прошлих година, с тим да су поступци конвалидације радног стажа по
свему судећи пред окончањем поступка са неколико поднесених прдлога за
поништењем поступка пред судом у Страсбургу. Измјеном прописа о праву на
социјалну скрб, примећен је пораст реакција незадовољних грађана укидањем
права на социјалну скрб због власништва аутомобила, посједовања
пољопривредног земљишта или др. Право на откуп станова такође је остало
нерешено, тако да је дискриминација по националној основи и даље евидентна
те на њеном сузбијању треба наставити радити и надаље.
Предмети:
Проблеми странака у стамбеној области и даље су евидентни и то као у праву на
откуп станова, тако и у застоју у додјели некориштених станова новим
заинтересираним особама уз образложење власника да се станови не могу давати
на кориштење док се не изради „стратегија“ располагања истима. Због тих
нерешених питања у Белом Манастиру има више од 20 празних станова и више
од тога незадовољних људи који немају решен стамбени проблем.
Окончани предмет поврата стана из прошле године, још није реализован у
пракси, тј. Судска пресуда још није извршена све због опструкције локалних
моћника и њихове повезаности са судбеним органима.
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У подручју радних односа и даље је остала видљива неједнакост у
запошљавању, па је због тога настао нови проблем одласка младих образованих
људи у иностранство. Не знам води ли нетко евиденцију о броју таквих особа
али ако и води то није довољно, јер кад оде младост ни за нас нема опстанка.
Неисплаћене мировине за период 1991-1997., вероватно се ни неће исплатити јер
су поступци о овом питању приведени крају и то с негативним резултатиа.
Легализација стамбених објеката започета прошле године, и даље траје, с тим да
се људи више не буне него плаћају поступак и воде га, иако су многи то исто
урадили и у периоду РСК-е.
Број странака из области социјалне скрби поново је највећи а код многих је то
право постало упитно јер по измењеним прописима они који имају у власништву
ауто, земљу или неко друго примање, без обзира што од тога не живе, губе право
на социјалну скрб.
Једнократну помоћ од Града и жупаније сви редовито траже два или више пута
годишње.
Због наведеног, сматрам постојање и рад Заједничког већа и даље потребним јер
би у супротном стање припадника националних мањина на подручју било
безизлазно, а на „највишу разину поштивања људских права“ коју нам је обећала
Влада РХ и њено непоштивање и непровођење не би имао не би имао тко
указивати.

ВУКОВАР
ЗВО је као и свих ових година па тако и током 2014. године и у Вуковару
организовао пружање бесплатне примарне правне помоћи странкама у складу са
важећим прописима. Странке су нам се обраћале за помоћ и савете лично, путем
телефона, поште или електронске поште. Одбор за људска права развија
пружање квалитетне и правовремене правне помоћи путем писања писмена,
усмених света и пружањем актуелних и правовремених информација. Примају
се и тзв. хитни случајеви, тј. када странке, најчешће из личних разлога, али и
објективних морају послати неко писмено или жалбу и приговор још тог дана.
Највећи број правних радњи су правни савети, који су најчешће заступљени у
усменом облику, али има и случајева када смо правне савете на захтев странке
давали и писменим путем. Следећа по заступљености долази и писана правна
помоћ (тужбе, жалбе, приговори, молбе и др.), а затим пружање опште правне
информације. Током 2014. године имали смо и једно посредовање између групе
грађана/странака и адвокатске канцеларије, а на захтев странака. Такођер,
помажемо странкама у комуникацији са институцијама и административним
телима. Званично смо у 2014. г. забележили само шест случајева
дискриминације по националној основи, иако 90 % странака које нам се обраћа
сматра да је дискриминисано због припадности српској заједници. Два су се
односила на запошљавање и три случаја на прекршај и један на кривични
пооступак, тј. поступање према ухапшеним грађанима Трпиње. Ове странке су
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за разлику од осталих случајева директно позивале на дискриминацију по
националној основи. У једном случају је спор окончан позитивно за странку, док
су у три случаја странке захтевале да се пошаље притужба Пучком
правобранитељу. У два случаја пучки правобранитељ је одговорио да не постоји
дискриминација. Ово је и један од разлога зашто странке не посежу у већем
обиму за овим институтом.
СТАМБЕНА ПРОБЛЕМАТИКА

Зависно од актуелних дешавања орагнизоване су кампање ради пружања помоћи
грађанима како би лакше остварили своја права. Тако је од почетка године, па
све до објаве коначних листа за стамбено збрињавање, била актуелна стамбена
проблематика те је било потребно планирати активности којима се подиже ниво
информисаности грађана о обавезама, роковима и радњама које је неопходно
направити како би се остварило право на стамбено збрињавање. Организовано је
неколико стастанака са представницима Уреда државне управе у ВСЖ и ОБЖ,
те предстојницом државног уреда за обнову и стамбено збрињавање (даље
ДУОСЗ). Договорена је сарадња са УДУ ВСЖ те је ЗВО припремао странке и
помагао им у комплетирању документације, писању дописа и евентуалних
жалби на ранг листу. На састанку са предстојницом ДУОСЗ истакнути су
проблеми грађана везаних за губитак права на стамбено збрињавање према чл.
11. ст. 18. Закона о ППДС-у. Наиме, решења која су доношена заснивана су на
записницима старим по неколико година те није поштована законска процедура
предвиђена горе наведеним чланом. Такођер, истакнут је проблем трошења
средства од продаје станова, с обзиром да Град Вуковар није наменски трошио
тако добијена средства. Из тог разлога било је пуно грађана који нису могли
обновити своје зграде или су имали проблеме због лоше изведене обнове, а Град
није хтео да санира насталу штету. Истакнут је и проблем откупа и најма
станова који нису условни за живот, што због влаге или лоше изведених радова
обнове. По окончању кампање везане за листе стамбеног збрињавања, настављен
је рад на изменама закона о ППДС-у о чему је раније нешто више речено. Током
целе године је било присутно и питање грејања у Граду Вуковару и проблем који
су грађани имали са фирмом Техностан око присилне наплате причуве и
огромних рачуна за топлинску енергију.
ЗАКОН О ПРЕБИВАЛИШТУ

Како је дан пред истек рока у 2013. г., тачније 28. децембра Влада Републике
Хрватске донела уредбу којом је продужен рок за пријаву/одјаву пребивалишта
на годину дана проблем је пролонгиран те се идентична ситуација као у прошлој
години појавила и у 2014. години. Може се рећи да је проблем пребивалишта
био отворен током целе године, али почетком децембра број странака се
значајно повећао иако се током године један број странака распитивао и тражио
правну помоћ у вези овог питања.
Летак који је направљен у 2013. г., заједно са упутствима како попунити
образац, као и сам образац пријаве/одјаве поново је дистрибуиран
заинтересованим грађанима.
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ОДУЗИМАЊЕ И СТИЦАЊЕ ХРВАТСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА, БОРАВАК СТРАНАЦА

У раду са странкама уочено је неколико случајева губитка хрватског
држављанства.
Ови случајеви се односе на грађане чији су родитељи доселили из других
република бивше државе и који су рођени пре 08.10.1991. те их родитељи нису
одмах уписали као хрвтаске држављане у матичним књигама или се нису однах
определили за хрватско држављанство. Држављанство су стекли у реинтеграцији
и неки од њих још увек живе у Вуковару. Наиме, једноставно се у матичној
књизи не воде као хрватски држављани. О овом питању разговарано је са
начелником УДУ ВСЖ.
У вези овог проблема директно нам се обратила један странка, али је проблем
већег обима јер су документи које је странка имала у Р. Хрватској (даље РХ)
истекли пре 5 година. Поступак још није окончан.
Извештан број случајева односи се на захтев за стицање хрватског
држављанства. Често се дешава да су припадници српске националне мањине
дискриминисани од стране службеника ПП Вуковар, а који раде на пословима са
странцима (директне притужбе странака које се боје јавно било шта рећи због
свог статуса странца овде и зато што на неки начин овисе о тим особама).
Овакав однос постоји и у другим ПП, али је знатно мање изражен због мањег
броја случајева. Одређени број случајева се односио и на решење о протеривању
због престанка или неодобравања боравка у РХ. Поступци у тим предметима још
увек нису окончани.
КОНВАЛИДАЦИЈА

Настављају се и даље поступци за конвалидацију радног стажа. Такођер је
присутан проблем конвалидације мировинског стажа те је одређени борј
предмета скоро приведен крају.
Правилник о поступку конвалидације одлука и појединачних аката из подручја
мировинског осигурања ступио је на снагу у мају 2008 год. и требао је
поједноставити поступак конвалидације радног стажа одрађеног у периоду 19911998 г. То се није догодило и даље имамо низ поступака који упућују на
неједнакоправни положај странака са подручја наше две жупаније.
ЈАВНИ РАДОВИ У 2014. ГОДИНИ

На основу Националног плана за повећање запошљавања у 2014. години у
Заједничком већу општина искористили смо могућност ангажовања радника и
почетком децебра месеца, у оквиру мере „Радом за заједницу и себе“, запослили
три радника на период од 6 месеци.
Основна сврха запошљавање радника у оквиру мере „Радом за заједницу и себе „
је интеграција радника на тржиште рада путем друштвено корисног рада,
ублажавање социјалних последица незапослености, као и мотивација
незапослених при тражењу посла.
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СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ У ЗВО-у

У складу са условима и начинима за кориштење средстава и провођење мера за
подршку запошљавања путем Националног плана за подршку запошљавања у
2014. години, Заједничко веће општина је објавило конкурс за стручно
оспособљавање без заснивања радног односа.
На објављени позив за стручно оспособљавање за послове вишег сарадника за
финансијске послове јавило се укупно 18 кандидата. Уговор о стручном
оспособљавању без заснивања радног односа је склопљен са кандидатом Ждрња
Александром, из Вуковара, на период од 11.12.2013. до 10.12.2014.
Због великог броја кандидата, користећи могућност да ментор може имати до 3
приправника, поновили смо јавни позив и ангажовали на истим пословима
Јасенку Нудић, из Пачетина од
17.02.2014. до 16.02.2015. Менторица
кандидатима је била Гордана Живић.
На овај начин омогућено је младим високообразованим људима стицање
потребних знања и вештина у раду, а уједно им се омогућава симболична
накнада у износу од 1.600 кн.
Током године редовног доласка и укључивања у послове и задатке предвиђене
Програмом стручног оспособљавања полазници су оспособљени за извршење
конкретних радних задатака и послова у складу са стеченим степеном
образовања, тако да поседују једногодишње радно искуство у струци. Програм
се редовно и свакодневно проводио у Заједничком већу општина.
Менторица Гордана Живић, потврђује да су полазници усвојили потребна знања
и вештине предвиђене Програмом стручног оспособљавања. Полазници су се
активно укључивали у рад те савесно и одговорно извршавали постављене
задатке.
По завршетку програма Хрвтском заводу за запошљавање упућен је наративни и
финансијски извештај о реализацији Програма у складу са одредбама уговора.
3)2) остали специфични случајеви пружања правне помоћи
СЛУЧАЈ ПОЗИВА НА БОЈКОТ СРПСКИХ ТРГОВИНА И РАДЊИ

На порталу Дневно хр, у уторак, 08.04.2014. г., објављен је позив на бојкот
српских производа и српских трговина у Вуковару. Поводом овог предузели смо
низ активности, одржали неколико састанака са представницима свих фирми
наведених на списку те послаи дописе свим релевантним институцијама. Послан
је Јавни позив за осуду оваквих натписа на адресе Вуковарско-сремске жупаније,
Града Вуковара, Обртничке и Привредне коморе у Вуковару те адресе свих
политичких странака које делују на подручју града Вуковара. Послан је допис на
адресе предстваништва ЕУ комисиј, УНДП-а, УНХЦР-а и ОСЦЕ-а. Са жалошћу
можемо констатовати да, осим СДСС-а, ниједна институција није одреаговала на
овакве настписе и позиве који имају карактер фашистичког деловања. На
састанку са привредницима припремљена је документација (написан је пример
приватне тужбе) и објашњено које су постојеће опције за накнаду штете. Први
састанак са свим привредницима је одржан 14.04.2014.
На захтев оштећених орагнизовано је у просторијама ЗВО-а пар сусрета са
адвокатом који је даље појединачно преузео вођење ових случајева.
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ПИТАЊЕ НЕИСПЛАЋЕНИХ ПЕНЗИЈА

Питање потраживања српских пензионера према РХ за неисплаћене, а доспеле
пензије од 1991. до 1998. године поновно је отворено током 2014. године у
преговорима са Владом РХ. Одржано је два радна састанка у Министратву рада
и социјалне политике са министром, г. Мирандом Мрсићем, представницима
ХЗМО-а, Државног одвјетништва и другим релевантним особама као што су
предстваници представници Правног факултета у Загребу и др.
Први састанак је одржан 14.07.2014. године. Делегацију која је заступала права
финансијски оштећених пензионера су чинили саборски заступник и председник
СНВ-а г. Милорад Пуовац, заменик жупана у Вуковарско-сремској жупанији г.
Ђорђе Ћурчић, председник удружења финансијски оштећених пензионера г.
Бранко Ђукић те Татјана Вукобратовић-Спасојевић и председник Одобра за
људска права ЗВО-а Дејан Дракулић као стручни сарадници.
Други и последњи састанак је одржан 27.08.2014. године те је након тога све
поново стало због ставова министарства. Незадовољство резултатима састанка
су саопштени и председнику Владе РХ, господину Милановићу, којем су
послана два дописа са комплтним описом проблема и образложењем те првом
потпредседнику Владе републике Србије и министру спољних послова, г.
Дачићу уз захтев да се ово питање отвори приликом његове званичне посете у
РХ. На наше дописе добили смо поново одговор министра, г. Мрсића, иако од
њега нисмо тражили никакве одговоре. То довољно говори о заинтересованости
председника Владе, г. Милановића за овај проблем.
СЛУЧАЈ УХАПШЕНИХ СРБА У ТРПИЊИ

Иако постоје иницијативе за помоћ нашим ухапшеним сународњацима, овде
морамо истаћи да је Одбору за људска права правно формално деловање
ограничено на помагање породицама ухапшених сународњака те праћење самог
процеса суђења. По обраћању чланова породице упутили смо три дописа и то
министру правосуђа РС, председнику Владе РС и председнику Републике Србије
те је попуњена притужба Пучком правобранитељу поводом доскриминације по
националној основи.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ОДБОРА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Сваке године па тако и ове, водимо бригу и радо примамо на обављање стручне
праксе ученике Економске школе који похађају наставу на српском језику и
ћириличном писму.
Током 2013. године 4 ученика су стручну праксу одрадили у ЗВО-у.
Кроз сарадњу са нашим удружењима грађана индиректно помагано је и самим
грађанима. Са УОИ Подунавље сарадња се односила на промене статута,
помогли смо у оснивању УОИ Вука те смо на различите начине помагали и
осталим удружењима као што су УАБА ГВ, Удружење „Против заборава“
(учествовали смо у округлом столу на које је излагао г. Слободан Јаковљевић и у
организацији помена цивилним жртвама рата).
Чланови одбора су учестовали и помагали у писању неколико пројеката за
Српски културни центар те приликом потписивања протокола о сарадњи са
Матицом српском.
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3)3) статистика и таблице
Овај део извештаја представља статистички обрађене податке о броју странака
(табела 1.), а које опет разврставамо према сполу и правној особности (табела
2.), затим о броју предмета који су обрађени, тј. према врсти БПП која је
пружена (табела 3.). На крају је приказана табела са износима пружених услуга у
кунама на основу тарифника адвокатске коморе, а које би странке морале
платити да нису код нас добиле услугу бесплатне правне помоћи. Укратко, то је
износ новца у кунама који смо уштедели нашим грађанима (табела 4.).
Укупно нам се обратило 582 странке, обрадили смо 630 предмета те
грађанима у нашим општинама уштедели 409.625,00 кн.
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ТАБЕЛА1. Подела по општинама према броју странака (УКУПНО 591
СТРАНКА)

БЕЛИ МАНАСТИР 155
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ВУКОВАР 207
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ЈАГОДЊАК 10
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МАРКУШИЦА 12

НЕГОСЛАВЦИ 22

ОСИЈЕК 21

ТРПИЊА 53

ШОДОЛОВЦИ 6

ОСТАЛО 10

СРБИЈА 12

ТАБЕЛА 2. Подела према сполној припадности и својству странке
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БЕЛИ МАНАСТИР
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ТАБЕЛА 3. Подела према врсти БПП (УКУПНО 630 ПРЕДМЕТА)
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БЕЛИ МАНАСТИР

ТАБЕЛА 4. Уштеда грађана за пружене услуге према тарифи адвокатске коморе
(УКУПНО 409.625,00 КН)
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