
ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

              

            Захтев за пружање правне помоћи подноси странка којa, у складу са 

одлуком Града Сомбора, тражи пружање правне помоћи у остваривању  својих 

права и интереса  заснованих законом.  

            Уз писани захтев за пружање правне помоћи странка прилаже доказ о 

уплати накнаде за услуге правне помоћи, у случају када странка није 

ослобођена  од плаћања накнаде. 

           У случају када је ослобођена од плаћање накнаде уз захтев прилаже: 

документацију којом доказује своју материјалну ситацију напр. да је корисник 

дечјег додатка, да је жртва насиља у породици ,да је прималац социјалне помоћи, 

да је незапослено лице, да је инвалидно лице, и сл. 

           Писани захтев се подноси у приземљу градске управе у канцеларији бр.17. 

           Документацију/податке о којима се води службена евиденција, прибавља 

надлежни орган. 

           Сходно члану 9. став 3. Закона о општем управном поступку, орган је дужан 

да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о 

чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да 

их прибавља и обрађује, а сходно ставу 2. истог Закона, поступак се води без 

одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у 

поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно 

утврђивање чињеничног стања. 

           У складу са чланом 103. став 2 и 3. Закона о општем управном поступку, ако 

службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно 

затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 

дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити 

електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.  

           У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави 

да ће те податке прибавити сама.  

          Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање 

органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. Такође странка 

изјављује да је сагласна да надлежни орган врши увид и прибави податке или 

документа неопходна за одлучивање.  

           По добијању захтева за пружање правне помоћи, надлежни орган 

проверава уредност захтева и достављену документацију. Евентуално, може 

доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку, ако поднесак 

садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако 

је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који 

начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке 

отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне 

последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати 

неуредним и као такав одбацити. 

          Општим актима града је регулисано да корисници материјалног 

обезбеђења и друга лица која су обухваћена одлуком Градске управе не 



плаћају накнаду за услуге пружања правне помоћи, а да остале категорије грађана 

накнаде за услуге пружања правне помоћи плаћају према важећој адвокатској 

тарифи у Републици Србији, умањеној у складу са актима града Сомбора. 

        Уколико је захтев уредан или је странка у остављеном року допунила 

неуредан захтев, орган странци омогућава пружање правне помоћи у остваривању  

својих права и интереса заснованих законом. 

          По окончању административног поступка странка добија усмени правни 

савет, писмени поднесак или писмену исправу, у зависности од правне 

проблематике.  

           Против решења којим је захтев странке одбијен, странка има право жалбе 

Градском већу града Сомбора у року од 15 дана од дана обавештавања странке о 

решењу. 

           Жалба се предаје органу управе који је донео решење о одбијању захтева.   

                


