Наталија Петрић рођена је 1965. године у Бања Луци. Основну школу и Гимназију
завршила је у Бања Луци, гдје је 1988. године завршила и Правни факултет. Правосудни
испит је положила у Београду 1991. године. Магистрирала је на Универзитету у
Сарајеву 2008. године а докторирала на Универзитету у Новом Саду 2013. године на
тему заштите од насиља у породици.
Радни стаж је започела као адвокатски приправник (1989 – 1993), а наставила као
адвокат (до 2011. године) током којег периода се бавила предметима из области
породично-правних односа, а нарочито заштитом права и интереса дјеце и њихових
мајки. Од 2012. године до избора за Омбудсмана за дјецу је радила у Министарству
породице, омладине и спорта као стручни савјетник за правне послове.
Наталија Петрић је више од 25. година ангажована у области промоције и заштите
људских права, а посебно се истакла у активностима усмјереним на заштиту дјеце и
жена од свих облика насиља, нарочито насиља у породици. Сарађивала је са
организацијама цивилног друштва које се баве овом проблематиком (Фондацијом
„Удружене жене“ из Бања Луке, „Лара“ из Бијељине, „Будућност“ из Модриче), као и
организацијама које се залажу за унапређење положаја дјетета, положаја самохраних
родитеља и положаја породица са четворо и више дјеце. Учествовала је у изради
извјештаја о спровођењу стандарда и обавеза које за Републику Српску и њене
институције произлазе из међународних докумената.
Активно је учествовала у изради бројних правних аката и стратешких докумената који
имају за циљ унапређење положаја дјетета у различитим областима, а неки од
важнијих, а који су у протеклом периоду идентификовани као изузетно значајни за
заштиту права и најбољих интереса дјетета су: Породични закон Републике Српске,
Закон о Фонду за привремено издржавање дјеце (Алиментациони фонд), Закон о
заштити од насиља у породици, Стратегија за унапређивање права и положаја дјетета
Републике Српске за период 2022 – 2028. година. Била је чланица Савјета за сузбијање
насиља у породици и породичној заједници у Републици Српској (2015 – 2021) и
пружала стручну подршку раду Савјета за дјецу Републике Српске.
Учествовала је на бројним семинарима и конференцијама на тему заштите људских
права, забране дискриминације, заштите права грађана и заштите права и најбољих
интереса дјетета. Аутор је више стручних, научних и прегледних радова.
Посједује високе моралне и стручне квалитете које је потврђивала током свог рада у
пракси.

