
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ 

 

Остваривање права на бесплатну правну помоћ регулисано је Законом о 

бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС“, број 87/18), као и подзаконским 

актима донетим на основу овог закона. 

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси се Општинској управи 

општине Инђија.  

 

 

УСЛОВИ КОЈЕ БИ ТРАЖИЛАЦ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

ТРЕБАО ДА ИСПУЊАВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕСПЛАТНОЈ 

ПРАВНОМ ПОМОЋИ И АКТИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, 

КАО И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ 

 

1. Ако је тражилац бесплатне правне помоћи лице које је корисник права  

на новчану социјалну помоћ, односно лице које је корисник права на дечији 

додатак, подноси исправе и друге доказе о испуњењу услова из члана 4. став 1. тачка 

1. Закона о бесплатној правној помоћи 

 

 Тражилац наводи следеће податке: 

1. број исправе центра за социјални рад којом се одобрава примање новчане  

социјалне помоћи; 

2. број исправе органа јединице локалне самоуправе којом се одобрава  

примање дечијег додатка; 

3. друге доказе о испуњењу услова.  

 

2. Ако је тражилац бесплатне правне помоћи   лице које  не испуњава  

услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак, 

али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној правној 

ствари испунило   услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ 

или на дечији додатак, тражилац подноси доказе о имовинском стању којима 

доказује да би плаћањем трошкова бесплатне правне помићи или бесплатне 

правне подршке био егзистенцијално угрожен.  

 Подаци о имовинском стању које тражилац наводи,  обухватају:  

1. податке о приходима;  

2. податке о члановима породице, односно члановима заједничког  

домаћинства;  

3. податке о непокретној имовини; 

4. податке о возилима; 

5. податке о осталој имовини. 

Подаци о приходима обухватају податке о месечним приходима, за месец  

који претходи месецу у коме се подноси захтев  и садржи:  

1. месечни приход тражиоца (тражилац остварује бесплатну правну помоћ ако  

приходи тражиоца нису виши од минималне зараде коју у складу са законом утврђује 

Влада РС);  

2. основ стицања прихода; 

3. назив и седиште послодавца.  

Подаци које попуњава члан породице, односно члан заједничког домаћинства  

тражиоца садрже:  

1. лично име члана породице, односно члана заједничког домаћинства; 



2. однос са тражиоцем; 

3. адресу пребивалишта или боравишта 

4. месечни приход члана породице, односно члана заједничког домаћинства  

(тражилац  остварује бесплатну правну помоћ ако приходи чланова породице, односно 

заједничког домаћинства не прелазе збир две минималне зараде коју у складу са 

законом утврђује Влада); 

5.  основ стицања прихода; 

6. назив и седиште послодавца. 

Подаци о непокретностима које поседује тражилац, односно чланови породице, 

односно чланови заједничког домаћинства, садрже: 

1. лично име власника непокретности; 

2. врсту непокретности; 

3. адресу непокретности; 

4. површину непокретности; 

5. намену непокретности (тражилац остварује бесплатну правну помоћ ако 

непокретност служи као стамбени простор или се непокретност користи за обављање 

пословне делатности која служи за издржавање тражиоца или члана породице, односно 

заједничког домаћинства тражиоца). 

Подаци о возилима садрже: 

1. врсту, марку, тип и идентификациону ознаку возила; 

2. лично име власника; 

3. регистарску ознаку возила; 

4. вредност возила (тражилац остварује бесплатну правну помоћ ако возило 

користи за обављање самосталне делатности или вредност возила не прелази годишњи 

износ минималне зараде коју у складу са законом утврђује Влада). 

Подаци о осталој имовини садрже: 

1. врсту имовине (новчани депозит, хартије од вредности, удео у капиталу и др.); 

2. лично име власника; 

3. вредност имовине. 

Тражилац под материјалном и кривичном одговорношћу потписује изјаву да су 

подаци које је навео истинити, тачни и потпуни, а која је саставни део захтева.  

 
3. Држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном  

држављанину  са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које 

има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или потврђеном 

међународном уговору бесплатна правна помоћ може да се пружи и ако је реч о: 

1.   детету   о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује 

у поступку пред судом, другим државним органом односно органом јавне власти; 

2.  лицу  према коме се извршава мера безбедности обавезног психијатријског 

лечења и чувања у здравственој установи или заштитна мера обавезног 

психијатријског лечења; 

3. лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или 

враћања пословне способности; 

4. лицу  које остварује правну заштиту од насиља у породици; 

5. лицу које остварује правну заштиту од тортуре, нечовечног или понижавајућег 

поступања или кажњавања или трговине људима; 

6.  лицу које тражи азил у Републици Србији; 

7.  избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно расељено лицу; 

8.  особи са инвалидитетом; 

9.  детету  које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите; 



10.  деци и младима којима је престала услуга социјалног смештаја до навршене 

26 године живота; 

11.  одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка смештена у 

установу социјалне заштите; 

12.  лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно 

закону којим се уређује ванпарнични поступак; 

13.  лицу које је погођено поступком принудног исељења и пресељења у складу 

са законом којим се уређује становање. 

 

КАДА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО 

 

 Чланом 7. Закона о бесплатној правној помоћи регулисано је да пружање 

бесплатне правне помоћи, иако лице испуњава услове из члана 4. Закона, није 

дозвољено у:  

1. привредним споровима; 

2. поступку регистрације правних лица; 

3. поступку накнаде штете за повреду части и угледа; 

4. поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај није запрећена казна 

затвора; 

5. поступку у коме би вредност спора била у очигледној и значајној несразмери с 

трошковима поступка; 

6. поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне правне помоћи нема 

изгледа на успех, посебно ако се његова очекивања не заснивају на чињеницaма и 

доказима које је предочио или су она супротна позитивним прописима, јавном поретку 

и добрим обичајима; 

7. случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби право на бесплатну 

правну помоћ или неко друго право. 

 

 

 

РОКОВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 

ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 

Орган управе доноси решење о захтеву у року од осам дана од дана пријема 

захтева, а ако је затражио допунску документацију од подносиоца захтева, у року од 

осам дана од дана када му је она достављена. 

Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете по подносиоца захтева 

или ако би истекао рок у коме он има право на предузимање радње у поступку, орган 

управе је дужан да донесе решење о захтеву у року од три дана након његовог пријема.  

Ако орган управе не донесе решење у року од осам односно три дана од дана 

пријема захтева, односно достављања допунске документације, сматра се да је захтев 

одбијен. 

Орган управе који тражи од подносиоца захтева допунску документацију дужан 

је да одреди рок за њено достављање који не може бити краћи од осам дана, чијим 

истеком се сматра да је подносилац одустао од захтева, ако није доставио тражену 

документацију. 

 


