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Увод 
 

Спровођење Закона о бесплатној правној помоћи је почело 1. октобра 2019. године. Овај 

извештај се односи на период од 1. октобра 2019. године до марта 2020. године. 

Основни подаци на којима се заснива извештај достављени су од стране јединица локалне 

самоуправе, односно лица која су овлашћена за одлучивање о захтевима за бесплатну 

правну помоћ1. Иако је Законом2 прописано да Министарство  „на својој интернет 

страници објављује редован годишњи извештај о надзору над спровођењем овог закона до 

31. марта текуће године за претходну годину“ (члан 53. став 5. ЗБПП), извештај садржи 

шири приказ функционисања система бесплатне правне помоћи. Разлог за објављивање 

опширнијег извештаја јесте чињеница да се ради о новом закону и да је важно да јавност 

стекне увид у основне резултате спровођења закона и евентуалне недостатке у пракси које 

је потребно отклонити. 

                                                             
1 Евиденција и прикупљање података о примени овог закона,Члан 38 „Орган управе води евиденцију која 

садржи захтеве за одобравање бесплатне правне помоћи, решења која су донета о захтевима и решења о 

укидању решења о одобравању бесплатне правне помоћи“. 
2 Надзор над спровођењем овог закона врши министарство по службеној дужности или по притужби 

корисника, Члан 53 „ При вршењу надзора, министарство може од пружаоца захтевати ванредне извештаје о 

његовом раду за период у коме је пружалац дужан да чува податке сагласно закону и податке о раду 

пружаоца, упозорити пружаоца на уочене неправилности и одредити му мере и рок за отклањање 

неправилности. Пружалац може да се у року од осам дана од дана пријема упозорења изјасни на упозорење 
министарства. Ако министарство сматра да изјашњење није основано, одређује пружаоцу нови рок за 

отклањање неправилности. Ако неправилности не буду отклоњене у року који је одредило министарство, 

министарство доноси решење о брисању пружаоца из Регистра. Министарство на својој интернет страници 

објављује редован годишњи извештај о надзору над спровођењем овог закона до 31. марта текуће године за 

претходну годину“. 



У уводном делу извештаја од значаја је навести и друге активности у вези са спровођењем 

закона. 

Усвојени су сви подзаконски акти предвиђени законом (http://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/87/15/reg), односно: 

 Уредба о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи: 74/2019-34 

 Правилник о поступку плаћања накнаде за бесплатну правну помоћ и начину и 

поступку враћања примљених новчаних средстава: 80/2019-69 

 Правилник о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе 

о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке: 

68/2019-58 

 Правилник о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи: 

68/2019-57 

 Правилник о организацији и начину спровођења обуке за примену Закона о 

бесплатној  

 Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне 

правне помоћи: 68/2019-46 

 Правилник о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и 

бесплатној правној подршци: 68/2019-45 

 Правилник о начину уписа у Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и вођењу 

Регистра: 68/2019-44 

Део подзаконских аката је израдила Радна група у којој су учествовали представници 

адвокатуре, цивилног друштва и државних органа, док је остале правилнике израдило 

Министарство. У сарадњи са адвокатуром, припремљена је и Уредба о тарифи за пружање 

бесплатне правне помоћи који је затим усвојила Влада Републике Србије. Ово је у 

потпуности нова тарифа, развијена управо за систем бесплатне правне помоћи. На овај 

начин, Република Србија и адвокатура су са посебном пажњом приступили потребама 

грађана који су у тешком материјалном положају за бесплатном правном помоћи. 

Подзаконски акти су доступни и на интернет страници Министарства правде. 

Министарство правде је уз подршку МДТФ пројекта (Multi-donor Trust Fund for Justice 

Sector Support MDTF-JSS) организовало два круга обука запослених дипломираних 

правника у јединицама локалне самоуправе односно лица која ће одлучивати о захтевима 

за бесплатну правну помоћ. Циљ ових обука јесте да се запослени у јединицама локалне 

самоуправе адекватно припреме за спровођење закона. Обуке су биле организоване према 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/87/15/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/87/15/reg


подручјима апелација (Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац). Први круг обука био је 

организован  пре почетка примене Закона у септембру, док је други круг обука завршен 

почетком децембра. На основу учешћа у обукама, преко 300 дипломираних правника је 

добило овлашћење Министарства да одлучују о захтевима грађана.  

Имајући у виду исказане потребе бројних јединица локалне самоуправе за додатном 

обуком, с обзиром да су одредиле и нова лица како би примена закона била ефикаснија, 

Министарство правде ће у наредном периоду организовати још један круг обука. 

Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и подршке је објављен на интернет страници 

Министарства (https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26350/registar-pruzalaca-besplatne-pravne-

pomoci-i-besplatne-pravne-podrske.php). Спискови пружалаца бесплатне правне помоћи и 

подршке редовно се ажурирају. Упис  у Регистар је стално отворен. 

Адвокатска комора је министарству доставила спискове по свим подручним коморама, који 

су у интегралној форми укључени у Регистар. Посебно је значајно да се велики број 

адвоката пријавио да пружа бесплатну правну помоћ. Други пружаоци су се директно 

пријавили Министарству путем електронске поште. 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ 

Јединице локалне самоуправе 165 пружаоце регистровало 150 

Адвокати АК Београд 901 
АК Чачак 360 

АК Пожаревац 23 

АК Војводина 997 
АК Зајечар 167 

АК Ниш 531 

АК Шабац 154 

АК Крагујевац 539 

укупно 3672 

Удружења грађана 18  

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОДРШКА 

Медијатори / посредници у 

решавању спорова 

43  

Јавних бележници  16  

Удружења грађана  23  

 

* Сви пружаоци бесплатне правне помоћи пружају и бесплатну правну подршку, у складу са својим 

овлашћењима. 

 

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26350/registar-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-i-besplatne-pravne-podrske.php
https://www.mpravde.gov.rs/tekst/26350/registar-pruzalaca-besplatne-pravne-pomoci-i-besplatne-pravne-podrske.php


Када се ради о сарадњи Министарства са актерима система бесплатне правне помоћи, од 

значаја је навести да су Министарство правде и Адвокатска комора Србије потписали  

Протокол о размени података у поступку упућивања на адвокате ради пружања 

бесплатне правне помоћи, којим је предвиђено успостављање Кол центра за бесплатну 

правну помоћ.  Кол центар представља значајан механизам путем кога ће овлашћена лица 

у јединицама локалне управе упућивати грађане на  адвокате у конкретном предмету.  

Министарство правде је у дневном контакту са овлашћеним лицима у јединицама локалне 

самоуправе, у погледу евентуалних недоумица око тумачења одредаба закона или примене 

у пракси.  

Истовремено, тарифа усклађивати ће се у складу са проценама везаним за имплементацију 

закона (нпр. области у којима је потреба за пружањем бесплатне правне помоћи највећа, 

фреквенција одређене врсте поступака и сл.) 

 

 

Извештај о пруженој бесплатној правној помоћи – наративни 

приказ 
 

У циљу праћења система бесплатне правне помоћи, Министарство правде је покренуло 

иницијално прикупљање података крајем јануара, како би се прикупили подаци о почетку 

примене закона. Већина јединица локалне самоуправе је доставила податке. На основу тих 

иницијалних извештаја, у периоду од 1. октобра 2019. године до 31. јануара 2020. године, 

број поднетих захтева за бесплатну правну помоћ био је 1287, док је број одобрених захтева 

био 1096. Овај иницијални, пробни период извештавања, био је од посебног значаја, како 

би се развили адекватни формулари на основу практичног искуства у примени Закона. Тако 

је утврђено да постоје неке ситуације које се морају исказати у извештају, као што је на 

пример повучен захтев или одустајање од захтева. До ових ситуација најчешће долази 

приликом захтева везаних за насиље у породици. Затим, приликом ванредног извештавања,  

показало се да неке јединице локалне самоуправе убрајају и пружене правне савете у 

„одобрене захтеве“ (нпр. сувише мала јединица локалне самоуправе наводи 800 одобрених 



захтева), па је из тог разлога разијен одвојени формулар у кога се уносе подаци о правним 

саветима. 

Након иницијалног прикупљања података, Министарство правде је израдило формуларе у 

које се уносе релевантни статистички подаци. Формулари су припремљени у циљу 

јединствене методе израде извештаја од стране свих јединица локалне самоуправе, а на 

основу идентифиокованих различитих приступа у јануару приликом припреме ванредног 

извештаја. Захтев за достављање извештаја је упућен свим јединицама локалне самоуправе  

19. марта 2020. године. Потребно је напоменути да је у Републици Србији у марту 

проглашено ванредно стање и да је могуће очекивати да неке јединице локалне самоуправе 

доставе извештаје накнадно, имајући у виду измењене радне обавезе и предвиђени рад од 

куће. 

Формулар извештаја која је затражен од јединица локалне самоуправе обухвата следеће 

податке: 

 Назив јединице локалне самоуправе 

 Овлашћено лице за одлучивање о захтевима 

 Број поднетих захтева 

 Број одобрених захтева 

 Број корисника упућених адвокату 

 Број одбијених захтева 

 Број повучених захтева или одустајања 

 Правна област за коју је одобрен захтев 

 

На основу достављених извештаја, Министарство је припремило групни извештај са овим 

подацима. У Анексу 1 дат је приказ података које су доставиле јединице локалне 

самоуправе у вези са пружањем бесплатне правне помоћи. Када се ради о правним саветима 

као облику бесплатне правне помоћи, подаци се налазе у Анексу 2, с обзиром да је пружање 

бесплатних правних савета доступно свима и не подлеже одобрењу.  

Из достављених података, у периоду од 1. октобра 2019. године до марта 2020. године, може 

се видети да је укупан број поднетих захтева за бесплатну правну помоћ био 2079, док је 

број одобрених захтева био 1902. Како се може видети из извештаја, већини корисника је 



општинска служба бесплатне правне помоћи пружила потребну бесплатну правну помоћ, 

док је адвокатима упућено 416 корисника. Подаци указују да је већина захтева одобрена.  

Правне области у којима је најчешће захтевана бесплатна правна помоћ јесу парнични 

поступак и управни поступак, али су заступљене и друге области (извршење, ванпарница). 

Велики број захтева везан је за развод брака, давање издржавања, поверавање деце, док је у 

кривичном поступку најчешће наведена бесплатна правна помоћ жртвама насиља у 

породици. 

 

Извештај о пруженој бесплатној правној подршци – наративни 

приказ 
 

Када се ради о бесплатној правној подршци (Анекс 2), јединицама локалне самоуправе су у 

формулару достављене две одвојене табеле које би требало да прикажу: а) статистичке 

податке о пружању бесплатне правне подршке од стране јавних бележника и посредника у 

решавању спорова, као и б) пружање општих правних информација и попуњавање 

формулара од стране јединица локалне самоуправе. 

Као што је већ горе наведено, приликом ванредног извештаја показало се да неке јединице 

локалне самоуправе убрајају и пружене правне савете у „одобрене захтеве“, па је из тог 

разлога раздвојен формулар у кога се уносе подаци о правним саветима. 

Формулар извештаја који је затражен од јединица локалне самоуправе обухвата следеће 

податке: 

 Назив ЈЛС 

 Овлашћено лице за одлучивање о захтевима 

 Број поднетих захтева 

 Број одобрених захтева односно корисника упућених јавном бележнику или 

посреднику у решавању спорова 

 Број одбијених захтева 

 Број повучених захтева или одустајања 

 Правна област за коју је одобрен захтев 

 Број корисника којима је пружен правни савет 

 Број корисника којима је пружена општа правна информација 



 Број корисника којима је пружена помоћ у састављању формулара 

 

Из достављених података, у периоду од 1. октобра 2019. године до марта 2020. године, може 

се видети да је укупан број корисника којима је пружен правни савет 7460, број корисника 

којима је пружена општа правна информација је 3657,  док је број корисника којима је 

пружена помоћ у састављању формулара 635. 

Такође, из доступних података може се видети да велики број јединица локалне самоуправе 

није водио евиденцију о правним саветима (што је у табели означено као – или /). Разлог 

томе може бити недовољно разумевање обавеза које произлазе из Закона, као и чињеница 

да службе правне помоћи најчешће имају једног запосленог дипломираног правника са 

положеним правосудним испитом који, осим послова бесплатне правне помоћи, обавља и 

друге послове, тако да није у могућности да у евиденцију уноси и податке о корисницима 

којима пружа правне савете, опште правне информације и којима пружа помоћ у 

састављању формулара. Истовремено, неке јединице локалне самоуправе су показале пуно 

разумевање закона и водиле потребну евиденцију и о овим облицима бесплатне правне 

помоћи односно подршке. Коначно, неке јединице локалне самоуправе користиле су ознаку 

– или / из разлога што су свим грађанима пружали подршку. 

Како се може видети из извештаја, број захтева за бесплатну правну подршку у виду 

подршке јавног бележника или посредника у решавању спорова је незнатан, па је тако 

укупан број одобрених захтева односно корисника упућених јавном бележнику или 

посреднику у решавању спорова 21. Ова чињеница указује да је потребно у наредном 

циклусу обука обратити пажњу на ове области, као и спровести кампању усмерену ка 

информисању грађана о могућности да користе и овај облик бесплатне правне подршке.  

 

Извештај о надзору 
 

Министарство правде редовно спроводи и надзор над применом ЗБПП. У одсеку за надзор, 

Министарство је запослило 1 извршиоца који обавља ове послове. 



До 24. марта 2020. године, изјављено је 87 жалби на решења првостепених органа којима је 

одбијен захтев за пружање бесплатне правне помоћи или на поднете захтева о којима 

првостепени орган није решио. 

Највећи број жалби, чак 71, изјављена је због тога што овлашћена лица за одлучивање о 

захтевима у Градској општини Крушевац, нису решавала о поднетим захтевима. Сви 

тражиоци бесплатне правне помоћи, који су поднели жалбе, су корисници новчане 

социјалне помоћи, и тако остварују услов за одобравање бесплатне правне помоћи на 

основу члана 4. став 1. тачка 1. Закона о бесплатној правној помоћи. 

Како су жалбе достављене Министарству правде као другостепеном органу, који их је на 

основу члана 160 став 2. Закона о општем управном поступку проследио првостепеном 

органу, како би оценили да ли је жалба благовремена, дозвољена и да ли је поднело 

овлашћено лице на основу члана 162 став 1. Закона о управном поступку, и исту достави 

другостепеном органу, у складу са чланм 166. Закона о управном поступку, уколико жалбу 

не одбаци, не поништи решење или не удовољи жалбеном захтеву. 

Од осталих 16 жалби, 6 жалби је такође поднето Министарству правде, као другостепеном 

органу, који их је на основу члана 160 став 2. Закона о општем управном поступку 

проследио првостепеном органу. Од осталих 9 жалби, Министарство правде, је одлучио 

мериторно. Одбијене су 2 жалбе и потврђена су првостепена решења, а 7 првостепених 

решења је поништено и враћено првостепеном органу, на поновно одлучивање.  

Одбијена је једна жалба, из разлога што тражилац бесплатне правне помоћи не оставарује 

право на пружање бесплатне правне помоћи на основу члана 4. Закона о бесплатној правној 

помоћи, док је друга жалба одбијена, иако лице испуњава право на пружање бесплатне 

правне помоћи на основу члана 4. Закона о бесплатној правној помоћи, али не и по основу 

члана 7. став 1. тачка 3. Закона о бесплатној правној помоћи. 

Министарство правде, као другостепени орган је решењем поништило и вратило на 

поновни постуак 6 решења,  од којих су 2 решења поништена и враћена на поновни 

поступак због законских недостатака у смислу члана 141. ст. 2, 3 и 5.  Закона о општем 

управном поступку. Четири првостепена решења су поништена и враћена првостепеном 

органу на поновни постуак јер су тражиоци бесплатне правне помоћи остварили услов за 



пружање исте на основу члана 4. Закона о бесплатној правној помоћи. Један тражилац 

бесплатне правне помоћи остварује право на пружање бесплатне правне помоћи на основу 

члана 4. став 3. тачка 8. Закона о бесплатној правној помоћи, као лице са инвалидитетом, 

други тражилац остварује остварује право на пружање бесплатне правне помоћи на основу 

члана 4. став 1. тачка 2. Закона о бесплатној правној помоћи, као лице које није кориснк 

новчане социјалне помоћи али би плаћењем правне помоћи у конкретној правној ствари, 

остварио услове да постане корисник новчане социјалне помоћи, и два тражиоца бесплатне 

правне помоћи остварују право на пружање бесплатне правне помоћи на основу члана 4. 

став 1. тачка 1. Закона о бесплатној правној помоћи, као корисници новчане социјалне 

помоћи.  

Дакле, спровођење надзора над применом Закона о бесплатној правној помоћи се до сада 

углавном базирало на притужбама тражилаца. Такође, одређени недостаци су пријављени 

и телефонским путем, и грађани су упућени на начине на које могу решити одређени 

проблем.  

Након прикупљања инцијалних података и почетног периода спровођења Закона, сматра се 

да је остављено довољно времена свим јединицама локалне самоуправе и пружаоцима 

бесплатне правне помоћи и подршке да се адекватно припреме. У том смислу, 

Министарство правде ће након 31. марта почети са ванредним надзором. 

Коначно, када се ради о трошковима, до краја марта је Министарству правде стигло 3 

захтева за повраћај 50% исплаћених средстава од стране јединица локалне самоуправе. 

Очекује се да у другом делу године број ових захтева буде већи, имајући у виду да је исплата 

накнаде пружаоцима везана за окончање одређене фазе поступка. 

Закључна запажања 
 

Општа оцена која би се могла изнети на основу достављених података из јединица локалне 

самоуправе јесте да је систем бесплатне правне помоћи у великој мери почео да 

функционише. Наведени подаци се односе на релативно кратак период примене закона, 

односно само 6 месеци. Истовремено, подаци указују на неке проблеме са којима се 

поједине јединице локалне самоуправе и даље суочавају, што се односи на недостатак 



запослених дипломираних правника. Из тих разлога, у бројним јединицама локалне 

самоуправе, постоји само једно лице које обавља послове бесплатне правне помоћи.  

Од значаја је указати да је примена Закона значајно допринела могућности грађана да 

остваре право на бесплатну правну помоћ кроз упућивање од стране јединице локалне 

самоуправе на адвокате као пружаоце. Дакле, чак и када нема довољно капацитета у 

јединици локалне самоуправе, грађани са у складу са Законом могу упутити на друге 

пружаоце и остварити приступ правди. 

Када се ради о упућивању на удружења у складу са Правилником о упућивању подносиоца 

захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи, Министарство правде ће упутити захтев за 

достављање података из јединица локалне самоуправе по том основу у трећем кварталу 

2020. године (до 1. октобра 2020. године, што је годину дана примене закона). Такав захтев 

ће бити упућен и осталим регистрованим пружаоцима, који су дужни да на годишњем нивоу 

извештавају о пруженој бесплатној правној помоћи и подршци. Од значаја је навести да је 

одређени број адвоката којима су упућени корисници доставио извештај у јануару 2020. 

године. То су учинила и нека од регистрованих удружења. Тако је, на пример, YUKOM 

известио  да је у 2019. години пружио 192 бесплатних правних савета (ургенције) и општих 

правних информација грађанима. Такође, упутио је јединицама локалне самоуправе 10 

грађана да поднесу захтев за бесплатну правну помоћ.  

Истовремено, подаци указују да у одређеним јединицама локалне самоуправе није било 

захтева, иако имају овлашћено лице за одличивање о захтевима. Та чињеница говори о 

потреби спровођења кампање усмерене на јачање свести грађана о могућностима да остваре 

право на бесплатну правну помоћ. Министарство правде ће у наредном периоду предузети 

мере у циљу спровођења такве јавне кампање, уз подршку МДТФ пројекта.  

Коначно, на основу исказане потеребе за додатним овлашћеним лицима у одређеним 

јединицама локалне самоуправе због обима посла, као и измене неких запослених, у 

наредном периоду биће поновљене обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе, 

са фокусом на уочене недостатке и ефикасно спровођење закона. 

 



Анекс 1 Извештај о пруженој бесплатној правној помоћи ЈЛС 
 

Ознаке боје у табели:  

 Достављен потпун извештај 

 Није достављен потпун  извештај 

 Није регистрован пружалац БПП 

 Није прошао обуку, нема правника 

 

 

Табела 

 

 Назив 

јединице 

локалне 

самоуправе 

Број 

подн

етих 

захте

ва 

Број 

одобрених 

захтева 

Број 

корисник

а 

упућених 

адвокату 

Број 

одбијених 

захтева 

Број 

повучених 

захтева 

или 

одустајањ

а 

Правна област за коју 

је одобрен захтев 

1.  Aдa  2 1 1 1 0 Кривично – жртви 

насиља у породици 

2.  Aлeксaндрo

вaц 
1 0 0 1 0 / 

3.  Aлeксинaц 10 7 / 2 1 -Породични односи 
-Кривично право 

-Облигационо право 

-Поступак принудног 

извршења 

4.  Aлибунaр       

5.  Aпaтин  

 

11 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Породично право ( 

развод брака, 

поверавање деце, 

наплата алиментације)  



6.  Aрaнђeлoвa

ц 

16 16 7 - - -породични и брачни 

односи 

-извршење 

 

7.  Aриљe 0 0 0 0 0 0 

8.  Бaбушницa 4 4 4 0 0 Парнични поступак 

9.  Бaч 5 5     

 Бaчкa 

Пaлaнкa 

      

10.  Бaчкa 

Toпoлa 

 

22 

 

22 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Парични ,ванпарнични 

и кривични поступак 
 

11.  Бaчки 

Пeтрoвaц 

3 3 3 - - - развод брака 

-старатељство над 

дететом 

-раскид уговора о 

доживотном 

издржавању 

12.  Бajинa 

Бaштa 

0 0 0 0 0  

13.  Бaтoчинa 0 0 0 0 0 - 

14.  Београд 

Стари Град 

      

15.  Београд 

Врачар 

7 5     

16.  Београд 

Палилула 

21 20 1 1 0 Грађанско правна 

област 

Парнични поступак 

17.  Београд 
Савски 

венац 

7 5 / 1 1 Управни поступак, 
парница 

18.  Београд 

Земун 

97 97 14 / 1 Породично  

19.  Београд 

Нови 

Београд 

108 100 11 5 7 Грађанско правна 

материја 

20.  Београд 

Звездара 

17 9 0 2 5 Парнични поступци 



21.  Београд 

Раковица 

7 6 2 1 0 Парнични и кривични 

поступак 

22.  Београд 

Чукарица 

   

  

    56  

  

  

    50 

46 

 

4 корисник

а заступа 

запослени 

у правној 

помоћи 

5 

а 1 у раду 

јер није 

достављена 

допуна 

 Облигационо право 

Кривично право 

Породично право 

23.  Београд 

Обреновац 

 

84 

 

84 

 

 
       / 

 

 
      /  

 

 
      / 

парнична, кривична, 

ванпарнична, извршна 
материја 

24.  Београд 

Сурчин 

29 25 2 1 3 Породично право 

Имовина,наслеђе 

Насиље у породици 

25.  Београд 

Лазаревац 

      

26.  Београд 

Младеновац 

54 22 2 3 1 Парнични и управни 

поступак, издржавање 

лица, развод брака, 

социјална помоћ 

27.  Београд 

Гроцка 

35 34     

28.  Београд 

Барајево 

3 3     

29.  Београд 

Вождовац   

25 23     

30.  Бeчej 44 40 36 - 4 Породично- 

Наследно- 
Облигационо- 

Радно- 

Грађанско- 

Кривично право. 

 

31.  Бeлa Црквa 3 2 2 / 1 Породично правни 

32.  Бeлa 

Пaлaнкa 

      

33.  Бeoчин 0 0 0 0 0  

34.  Блaцe       



35.  Бoгaтић 0 0 0 0 0 / 

36.  Бojник 0 0 0 0 0 / 

37.  Бoљeвaц 0 0 0 0 0 0 

38.  Бoсилeгрaд 22 21 2 0 1 Грађанско право, 

Управно право 

39.  Брус 4 3 0 0 1 Парнични 

поступак(сметање 

поседа, здравствена 

заштита, породични 

односи) 

40.  Буjaнoвaц 0 0 0 0 0 0 

41.  Чajeтинa 2 2 0 0 0 облигационо право 

наследно право 
42.  Ћићeвaц       

43.  Чoкa 8 4 0 4 0 Породично право 2x, 
Имовински (суседски) 

односи, 

Извршење 

44.  Црнa Tрaвa       

45.  Ћуприja 60 58  2  1.правни савет 

2.састављање 

поднесака 

46.  Дeспoтoвaц  

1 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

Парнични поступак-

спор у вези наследства 

47.  Димитрoвгр

aд 

4 3 3 1 / имовина 

48.  Дoљeвaц  

4 

 

4 

/ / /  

Грађанскоправна 

област 

49.  Гaџин Хaн       

50.  Гoлубaц 3 3 2 0 0 / 

51.  Гoрњи 

Mилaнoвaц 

8 3 3 1 

 
Број захтева 

у којима 

странка у 

остављеном 

року није 

2 Брак и породично 

право 



доставила 

тражену 

документац

ију – 2. 

52.  Грaд Чaчaк 

30 30 0 0 0 

 

-породично 

-облигационо 

 

53.  Грaд 
Jaгoдинa 

133 131 - - 2 Парнични поступак, 
ванпарнични, управни 

54.  Грaд 

Кикиндa  

114 114 10  1 Парнични поступак 

55.  Грaд 

Крaгуjeвaц 

142  142  1      / 1 Парнични поступак, 

ванпарнични поступак , 

кривични 

поступак,управни 

поступак,извршни 

поступак,прекршајни 

поступак  

56.  Грaд 

Крaљeвo 

18 17 15 1 - Извршење, 

парница,ванпарница, 

управни 

поступак,радни спор 

57.  Грaд 
Крушeвaц 

      

58.  Грaд 

Лeскoвaц 

97 95 2 / 2  У парничном поступку 

(породично право, 

наследно право и сл.) 

59.  Грaд 

Лoзницa 

      

60.  Грaд Ниш       

61.  Ниш 

Палилула 

      

62.  Ниш 

Медијана 

      

63.  Ниш 

Пантелеј 

      

64.  Ниш Нишка 

бања 

2  / /  /  



65.  Грaд Нoви 

Пaзaр 

      

66.  Грaд Нoви 

Сaд 

32 32 8 - 1 Брак и брачни односи      

Заштита поседа                    

Радни односи                      

Насиље у породици            

Кривичноправна област    

67.  Грaд Пирoт 

  49   45    9     1     3  

1.парнични поступак 

2.кривични поступак  

3.управни поступак  
4.извршни поступак  

5. друго 

68.  Грaд 

Пaнчeвo 

46 45 45 / 1 Парнични поступак:  

- oбласт породичних 

односа 35 

- област облигационих 

односа 6 

- Извршни пступак: 2 

- Ванпарнични 

поступак: 2 

- Управни спор: 1 

 

69.  Грaд 

Пoжaрeвaц 

      

70.  Грaд Шaбaц 65 64 59 1 0 Издржавање, 
породично насиље, 

вршење родитељског 

права 

71.  Грaд 

Смeдeрeвo 

33 31 

 

 

0 2 0 Грађанско –правна     

област- 30 захтева 

Кривино – правна 

област- 1 захтев 

72.  Грaд 

Сoмбoр 

      

73.  Грaд 

Срeмскa 

Mитрoвицa 

74 66 18 3 5 наследно право, 

социјана заштита, 

извршење, породично 

право, облигационо 

право, кривично право 



74.  Грaд 

Субoтицa 

1  1  1    Заступање у 

ванпарничном 

поступку 

75.  Грaд Ужицe 69 53 15 5 11 Захтеви су одобрени и 

у парничним, 

ванпарничним, 

извршним, кривичним 

као и управним 
поступцима тј. свим 

областма права 

76.  Грaд 

Вaљeвo 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

8 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

Грађанско право 

77.  Грaд Врaњe      

 

         

30 

       

 

         28 

      

 

            - 

        

 

           - 

         

 

           2 

Породично-правна 

заштита, друштвена 

брига  деци, 

соц.заштита и др.област 

78.  Грaд Вршaц 7 6 6 1  Давање издржавања 

Утврђивање времена и 

места рођења 

Уређење међа 
Старатељство над 

децом 

Вршење родитељског 

права 

79.  Грaд 

Зajeчaр 

      

80.  Грaд 

Зрeњaнин 

17 17 17        -      - 16. захтева из 

грађанско – правне 

области од чега: 

- 2 захтева везана за 

лишење родитељског 

права; 

- 2 захтева у вези са 

радним споровима; 
- 1 захтев из области 

осигурања ; 

- 2 захтева везана за 

раскид уговора о 



доживотном издржава-

њу; 

- 2 захтева везана за 

лишење пословне 

способности; 

- 2 захтева у вези 

развода брака; 
- 3 захтева у вези 

издржавања малолтне 

деце; 

- 2 захтева о измени 

одлуке о старатељству 

над млдб. децом 

 

и 

1 захтев из области 

инспекцијског надзора 

 

81.  Грaд Бoр 9 9 2 / / Из области социјалне 

заштите  4 
 

Из области породичних 

односа  2  

 

Накнада штете у 

парничном  поступку  1 

 

Накнада штете у 

ванпарничном 

поступку  1 

 
Из области  принудног 

извршења  1 

82.  Грaд 

Прoкупљe 

      

83.  Инђиja 20 19 1 1 - Тужба за накнаду 

штете,  

Тужба за неосновано 

богаћење, тужба 

заштита од насиља у 



породици, Тужба  

повећање издржавања 

за млдб. дете, споразум 

развод брака, жалба на 

решења ПИО, захтеви 

за ослобађање од 

трошкова судског 
поступка, уговор о 

доживотном 

идзржавању 

Пријава адвоката 

адвокатској комори,   

84.  Ириг       

85.  Ивaњицa 4 3 3 1 / 2 – парнични поступак 

1- Управни поступак 

86.  Кaњижa 27 26 6 1 2 породично право 

87.  Клaдoвo 10 8 5 2 0 Управно-правна, 

Кривична, 

Парнично право 

88.  Кнић 0 0 0 0 0  

89.  Књaжeвaц 0 0 0 0 0  

90.  Кoцeљeвa 0 0 0 0 0  

91.  Кoсjeрић       

92.  Кoвaчицa       

93.  Кoвин 1 1 0 0 0 Вршење родитељског 

права 

94.  Крупaњ       

95.  Кучeвo 0 0 0 0 0  

96.  Кулa 0 0 0 0 0  

97.  Куршумлиj

a 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Имовинско правна 

98.  Лajкoвaц       

99.  Лaпoвo 0 0     

100.  Лeбaнe       

101.  Љиг       

102.  Љубoвиja       

103.  Лучaни       

104.  Majдaнпeк       



105.  Maли Иђoш 8 6 0 0 2 парчнични поступак у 

породичним односима 

106.  Maли 

Звoрник 

  

9 

 

6 

 

1 

 

2 

 

1 

Грађанско правна 

област 

107.  Maлo 

Црнићe 

3 3    Управни поступак- 

захтев за остваривање 

права на социјалну 

помоћ; парнични 

поступак - жалба 

108.  Meдвeђa 0 0 0 0 0 0 

109.  Meрoшинa       

110.  Mиoницa       

111.  Нeгoтин 4 2 2 2 - члан 4, став 1 тачке 1 и 
2 

112.  Нoвa Црњa       

113.  Нoвa Вaрoш       

114.  Нoви Бeчej       

115.  Нoви 

Кнeжeвaц 

      

116.  Oџaци 32 29 / 3 / Породично  Наследно 

117.  Oпoвo       

118.  Oсeчинa 0 0 0 0 0 0 

119.  Пaрaћин 24 24 / / / / 

120.  Пeћинци 5 3 1 2 - Кривични, 

ванпарнични, извршни 

121.  Пeтрoвaц нa 

Mлaви 

5 5 2 0 0 Породични односи 

(развод брака), деоба 

брачне тековине,  

имовински односи, 

издржавање родитеља 

122.  Плaндиштe / / / / / / 

123.  Пoжeгa 7 5 4 1 1 Грађанско и кривично 

право 

124.  Прeшeвo       

125.  Прибoj  

Није 

било 

подн
етих 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 



захте

ва 

126.  Приjeпoљe 8 7 6 1 / Заступања 

127.  Прoкупљe       

128.  Рaчa       

129.  Рaшкa 6 5 1 0 1 Кривично право, 

породично право, 

поступак принудног 

извршења 

130.  Рaжaњ 0 0 0 0 0  

131.  Рeкoвaц 0 0 0 0 0 0 

132.  Румa       

133.  Сeчaњ       

134.  Сeнтa       

135.  Шид 8 7 0 1 0 Наследно право; развод 

брака; издржавање; 

Промена начина 
виђања родитеља са 

децом; извршење 

136.  Сjeницa 2 2 1 / / Парница – 

бракоразводна; управни 

137.  Смeдeрeвск

a Пaлaнкa 

19 19 2 - - Грађанскоправни 

односи 

138.  Сoкoбaњa 7 4 0 0 3 - парнични поступак (2 

захтева за покретање 

судског поступка за 

самостално вршење 

родитељског права, 1 

захтев за заступање у 

поступку  накнаде 

штете и 1 захтев за 
заступање у поступку 

неоснованог обогаћења 

) 

139.  Србoбрaн 9 6 5 3 - Парнични, кривични   и 

управни поступак 

140.  Срeмски 

Кaрлoвци 

 4 4 0 0 0 



141.  Стaрa 

Пaзoвa 

 

 

5 

 

 

5 

 

  

      3 

 

   

     0 

 

 

     0 

 

парнични поступци, 

породично право, право 

на инвалидску пензију 

и  ванпранични 

поступак 

142.  Сурдулицa       

143.  Свилajнaц       

144.  Сврљиг       

145.  Teмeрин 1 0 0 1 0 Кривична одговорност 

(кривични поступак, 
пресуда о изреченој 

мери правоснажна) 

146.  Tитeл  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

147.  Toпoлa       

148.  Tргoвиштe       

149.  Tрстeник 30 28 2 2 / Деоба имовине стечене 

у брачној заједници; 

Накнада за телесно 

оштећење; 

Остваривање права на 

додатак за помоћ и негу 

другог лица; 

Насиље у породици; 

Вршење родитељског 
права; 

Издржавање; 

Деоба ствари у 

сувласништву; 

Поверавање и 

издржавање детета; 

Развод брака; 

150.  Tутин       

151.  Уб       

152.  Вaрвaрин       

153.  Вeликa 

Плaнa 

1 1 1 0 0 Грађанско-правна 

154.  Вeликo 

Грaдиштe 

2 1 0 1 0 Породично право 



155.  Влaдичин 

Хaн 

 

44 

 

38 

 

0 

 

4 

 

2 

-Парнични  поступак 29 

-Кривични поступак 1 

-Управни поступак 5 

-Други поступци 3 

156.  Влaдимирц

и 

0 0 0 0 0  

157.  Влaсoтинцe       

158.  Врбaс       

159.  Врњaчкa 

Бaњa 

 

 

  5 

 

 

   5 

 

 

5 

  

 

    0 

 

 

    0 

 

 

Парница-писање тужби 
и заступање 

160.  Жaбaљ       

161.  Жaбaри  

    0 

 

   0 

 

  0 

 

   0 

 

   0 

 

   / 

162.  Жaгубицa 1 1 1 / / Парнични поступак 

163.  Житиштe  

    0 

 

   0 

 

  0 

 

   0 

 

   0 

 

   / 

164.  Житoрaђa  

    0 

 

   0 

 

  0 

 

   0 

 

   0 

 

   / 

  



 

Анекс 2 Извештај о пруженој бесплатној правној подршци  
 

Назив ЈЛС Број 

поднетих 

захтева 

Број 

одобрених 

захтева 

односно 

корисника 

упућених 

јавном 

бележнику 

или 

посреднику 

у решавању 
спорова 

Број 

одбијених 

захтева 

Број 

повучених 

захтева или 

одустајања 

Правна 

област за 

коју је 

одобрен 

захтев 

Број корисника 

којима је 

пружен правни 

савет 

Број 

корисника 

којима је 

пружена 

општа 

правна 

информац

ија 

Број 

корисника 

којима је 

пружена 

помоћ у 

састављањ

у 

формулара 

Aдa       / / / 

Aлeксaндрoвa

ц 

     10 50 10 

Aлeксинaц      3 5  

Aлибунaр         

Aпaтин      25 50 20 

Aрaнђeлoвaц 4 0 0 0 - 25 32 15 

Aриљe      / / / 

Бaбушницa      / / / 

Бaч         

Бaчкa 

Пaлaнкa 

        

Бaчкa Toпoлa      21 25 5 

Бaчки 

Пeтрoвaц 

3 3    6 6 2 

Бajинa Бaштa      / / / 

Бaтoчинa         

Београд 

Стари Град 

        

Београд 

Врачар 

        



Београд 

Палилула 

     286 30  

Београд 

Савски венац 

     221 330 - 

Београд 

Земун 

     37 52 83 

Београд Нови 

Београд 

     1673 1673  

Београд 

Звездара 

        

Београд 

Раковица 

     250 250 7 

Београд 
Чукарица 

     993 311 102 

Београд 

Обреновац 

     550 9 2 

Београд 

Сурчин 

     505 / / 

Београд 

Лазаревац 

        

Београд 

Младеновац 

     438 1 11 

Београд 

Гроцка 

        

Београд 

Барајево 

        

Београд 

Вождовац   

        

Бeчej         

Бeлa Црквa      16 30 12 

Бeлa Пaлaнкa         

Бeoчин      0 0 0 

Блaцe         

Бoгaтић      0 0 0 

Бojник         

Бoљeвaц 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бoсилeгрaд      326   

Брус         

Буjaнoвaц      / /  



Чajeтинa 9 9 0 0 управни 

поступак 

 

породичн

о право 

2 / 7 

Ћићeвaц         

Чoкa      / / / 

Црнa Tрaвa         

Ћуприja      10 / 48 

Дeспoтoвaц      2 2 5 

Димитрoвгрa

д 

     / / / 

Дoљeвaц      4 5 3 

Гaџин Хaн         

Гoлубaц       / / 

Гoрњи 

Mилaнoвaц 

     / / / 

Грaд Чaчaк         

Грaд Jaгoдинa      110 9 20 

Грaд Кикиндa        234 2 

Грaд 
Крaгуjeвaц 

     / / / 

Грaд Крaљeвo 5 5   Управни 

поступак, 

управни 

спор, 

развод 

брака 

12 6  

Грaд 

Крушeвaц 

        

Грaд 

Лeскoвaц 

     / / / 

Грaд Лoзницa         

Грaд Ниш         

Ниш 

Палилула 

        

Ниш 

Медијана 

        

Ниш Пантелеј         



Ниш Нишка 

бања 

     - 2 - 

Грaд Нoви 

Пaзaр 

        

Грaд Нoви 

Сaд 

     107 79  

Грaд Пирoт                       

Грaд Пaнчeвo      448 / / 

Грaд 

Пoжaрeвaц 

        

Грaд Шaбaц      - - - 

Грaд 

Смeдeрeвo 

     92 / / 

Грaд Сoмбoр         

Грaд Срeмскa 

Mитрoвицa 

     10 30 53 

Грaд 

Субoтицa 

     / / / 

Грaд Ужицe      није вођења 

евиденција 

  

Грaд Вaљeвo      / / / 

Грaд Врaњe      218   

Грaд Вршaц      0 0 0 

Грaд Зajeчaр         

Грaд 

Зрeњaнин 

     27 1 - 

Грaд Бoр      11 13  

Грaд 

Прoкупљe 

        

Инђиja      / / / 

Ириг         

Ивaњицa      / / / 

Кaњижa      56 17 0 

Клaдoвo      свима свима 5 

Кнић      13 145 18 

Књaжeвaц         

Кoцeљeвa      - - - 

Кoсjeрић         

Кoвaчицa         



Кoвин         

Крупaњ       230 

 

Кроз пројекат 

“Саветодавна 

служба за 

грађане“ 

(UNOPS-
SwissPRO) 

  

Кучeвo      - - - 

Кулa      / / / 

Куршумлиja         

Лajкoвaц         

Лaпoвo 0 0       

Лeбaнe         

Љиг         

Љубoвиja         

Лучaни         

Majдaнпeк         

Maли Иђoш      / / / 

Maли 

Звoрник 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 

Maлo Црнићe      / / / 

Meдвeђa      17 7 74 

Meрoшинa         

Mиoницa         

Нeгoтин      / / / 

Нoвa Црњa         

Нoвa Вaрoш         

Нoви Бeчej         

Нoви 

Кнeжeвaц 

        

Oџaци      120   

Oпoвo         

Oсeчинa      0 0 0 

Пaрaћин      5 3 0 

Пeћинци      4 6 / 

Пeтрoвaц нa 

Mлaви 

     400 / / 



Плaндиштe      / / / 

Пoжeгa      / / / 

Прeшeвo         

Прибoj      2 1  

Приjeпoљe      5 / 8 

Прoкупљe         

Рaчa         

Рaшкa      2 0 0 

Рaжaњ         

Рeкoвaц 0 0 0 0  4 6 2 

Румa         

Сeчaњ         

Сeнтa         

Шид      10 18 5 

Сjeницa         

Смeдeрeвскa 

Пaлaнкa 

13 13 0 0 Грађанско

правни 

однoси 

19 13 / 

Сoкoбaњa      2 1 3 

Србoбрaн      / 1 / 

Срeмски 

Кaрлoвци 

     3 5 / 

Стaрa Пaзoвa  

 

 

 

 

 

 

  

       

 

   

      

 

 

      

 

3 

2 1 

Сурдулицa         

Свилajнaц         

Сврљиг         

Teмeрин         

Tитeл      1 8 0 

Toпoлa         

Tргoвиштe         

Tрстeник      10 10 - 

Tутин         

Уб         

Вaрвaрин         

Вeликa Плaнa      29 76 5 

Вeликo 
Грaдиштe 

        



Влaдичин 

Хaн 

     35 / 44 

Влaдимирци      14 14 3 

Влaсoтинцe         

Врбaс         

Врњaчкa 

Бaњa 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

  

 

     

 

 

     

 

 

 

  

Жaбaљ         

Жaбaри         

Жaгубицa    / / 3 4 3 

Житиштe      - - - 

Житoрaђa      35 70 57 

                 

 


