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Скупштина градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 17. 11. 2022. 

године, по прибављеном мишљењу Савета за прописе, на основу члана 15. и 35. Статута Градске 
општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 

94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама члана 20. став 1. тачка 

11. Закона локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 
– др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД 
 

Уводне одредбе 

Члан 1. 
 

Овoм oдлуком уређује се начин пружања услуга правне помоћи грађанима Градске општине 
Стари град (у даљем тексту: градска општина) у поступку остваривања њихових права и извршавању 

обавеза пред органима управе, правосудним и другим органима, услови за пружање правне помоћи, 

облици остваривања правне помоћи, накнада за пружање правне помоћи, као и друга питања од 
интереса за пружање правне помоћи. 

 
Члан 2. 

 
Правна помоћ се пружа грађанима који имају пребивалиште или боравиште на територији 

градске општине. 

 
Управа градске општине пружа правну помоћ грађанима у границама својих овлашћења које се 

састоји у обавези пружања правне помоћи корисницима у остваривању њихових права, у обиму и 
облицима предвиђеним овом одлуком. 

 

Послови пружања услуга правне помоћи организационо се обављају у оквиру Одељења за 
скупштинске послове, послове Већа и председника Управе градске општине. 

 
Облици остваривања правне помоћи 

Члан 3. 

 
Пружање правне помоћи обухвата: 

1. давање правног савета и пружање помоћи у попуњавању разних образаца; 
2. састављање исправа (уговори, завештања и др); 

3. састављање поднесака (молбе, захтеви, предлози, пријаве, приговори, тужбе, жалбе и др). 
 

Услови за пружање правне помоћи 

Члан 4. 
 

Захтев за пружање правне помоћи подноси се писмено или усмено на записник или 
електронским путем. 

 

Бесплатна правна помоћ за грађане остварује се и пружа на начин утврђен Законом о 
бесплатној правној помоћи. 
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Члан 5. 
 

Пружање правне помоћи неће се извршити: 

- ако би то било штетно по интересе подносиоца захтева; 
- ако би пружање правне помоћи било у супротности са прописима и интересима градске 

општине;   
- ако је у истој правној ствари пружена правна помоћ противној страни; 

- ако се из самог захтева, доказа и чињеница на којима се заснива захтев очигледно може 
закључити да је такав захтев неоснован; 

- ако је реч о неоправданом вођењу поступка (када је подносилац захтева у очигледном 

несразмеру са стварним изгледом на успех, или када жели да води поступак ради 
постизања сврхе која је супротна начелима поштења и морала).  

 
Накнада за пружање правне помоћи 

Члан 6. 

 
Грађанима се правна помоћ пружа уз накнаду за услуге, на начин и у случајевима утврђеним 

овом одлуком. 
 

Висина накнаде одређује се према важећој Адвокатској тарифи у Републици Србији, у време 
обављања услуга, умањене за 50%. Изузетно у случајевима састављања изјава, молби, предлога, 

пријава, пуномоћја накнада се умањује за 75% према важећој Адвокатској тарифи у Републици Србији 

у време обављања услуга.  
 

За састављање уговора, завештања, корисници су дужни да плаћају новчану накнаду према 
важећој Адвокатској тарифи у Републици Србији, у време обављања услуга, умањене за 50%.  

 

Новчана накнада се уплаћује у корист буџета градске општине. 
 

Члан 7. 
 

Накнада за пружену правну помоћ уплаћује се непосредно по пруженој правној помоћи на 
прописан уплатни рачун градске општине број 840-742351843-94 – приходи који својом делaтношћу 

остваре органи и организације општина, по моделу 97, са позивом на број 44-018. 

 
Доказ о уплаћеној накнади, прилаже се копији састављене исправе или поднеска, чува се пет 

година и о томе се води посебна евиденција. 
 

Усмени правни савети се не наплаћују. 

 
Права и дужности службеника 

Члан 8. 
 

У сложеним правним односима у којима је поред давања усменог правног савета и поуке о 

начину остваривања или заштите права грађана, очигледно потребно ангажовати адвоката, грађанима 
се указује на присутне разлоге, а посебно на могућност увида у судске списе, те да је неопходно 

ангажовање адвоката на рочиштима и другим процесним радњама. 
 

Члан 9. 
 

Послове пружања правне помоћи може обављати запослени који има завршен правни факултет 

и преко три године радног искуства на пословима правне струке. 
 

Број запослених и остали услови за обављање послова правне помоћи утврђују се Правилником 
о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине. 

 

Члан 10. 
 

Запослени приликом пружања правне помоћи не сме правити разлику или неједнако поступати 
према грађанима који користе правну помоћ, због њихових личних својстава (раса, боја коже, 

држављанство, национална припадност или етничко порекло, језик, верско или политичко убеђење, 
пол, род, сексуалну оријентацију и др). 
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Члан 11. 
 

Запослени који обавља послове пружања правне помоћи (у даљем тексту: запослени) дужан је 

да по примљеном захтеву за састављање поднесака, исправа, уговора и сл. врши израду поднесака у 
примереном року, а најдуже до осам радних дана од дана пријема уредног поднеска, водећи рачуна о 

законским роковима за поједине поступке. 
 

Члан 12. 
 

Запослени је самосталан у раду и поступа у складу са законом, стручно, савесно и 

професионално и сагласно основним интересима корисника.  
 

Запослени је дужан да чува као службену тајну све оно што му је корисник при пружању 
правне помоћи поверио. 

 

Запослени не мора сведочити пред судом и другим органима о чињеницама и околностима које 
им је корисник поверио при пружању правне помоћи. 

 
Евиденција 

Члан 13. 
 

О пружању правне помоћи води се евиденција. 

 
Евиденција садржи: редни број, датум пружене услуге, име и презиме корисника, место 

становања – адреса, кратак опис правног проблема, облик пружене правне помоћи, начин на који је 
пружена правна помоћ (усмено или писмено, уз накнаду или без накнаде) и примедбу. 

 

Завршна одредба 
Члан 14. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Београда“. 
 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                      ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 
                   Душан Петрић 


