
Извод из Упутства о пружању правне помоћи Управе Градске општине Звездара 
 
Члан 3. 

 
Правна помоћ грађанима пружа се на следећи начин: 
 
- давањем усмених правних савета, 
- састављањем поднесака: тужби, жалби, захтева, предлога, представки и слично, 
- састављањем исправа: уговора, завештања, поравнања, пуномоћја и слично. 
... 
Члан 5. 
 
Пружање правне помоћи може се одбити у случају: 
 
- неблаговременог или недозвољеног захтева, 
- ако би то нанело  штету интересу странке, 
- ако би пружање правне помоћи било у супротности са прописима и интересима Градске општине Звездара 
- ако је у истој правној ствари пружена правна помоћ противној странци. 
... 
Члан 8. 
 
Правна помоћ грађанима пружа се уз накнаду и то: 
1. За састављање поднесака којима се иницира покретање било ког поступка пред судом или другим органом – у 
висини од 30% од најнижег износа важеће адвокатске тарифе у време састављања поднесака,  без обзира на вредност 
спора. 
2. За састављање уговора о промету непокретности, уговора о доживотном издржавању  и слично,   у висини  важеће 
адвокатске тарифе  у време састављања уговора. 
3. За остале изјаве,  молбе и друге поднеске, половина износа из тачке 1. овог члана. 
 
Запослени на пословима правне помоћи обавезни су да  прате и исправно примењују Тарифу о наградама и 
накнадама трошкова за рад адвоката ( „Службени гласник Републике Србије „ број 121/2012), као и све евентуалне 
измене. 
 
Члан 9. 

 
Накнада  за пружену правну помоћ  уплаћује се непосредно по пруженој правној помоћи на прописани уплатни рачун 
Градске општине Звездара број 840- 742351843 -94 - Приходи који својим делатношћу остваре органи и организације 
општина, са позивом на број 97 32 022.       
Примерак опште уплатнице, као доказ о уплаћеној накнади, прилаже се копији поднеска, чува две године  и о томе се 
води посебна евиденција. 
Усмени правни савети се не наплаћују. 
... 
Члан 11. 
 
Правна помоћ састављањем поднесака пружа се бесплатно у следећим случајевима: 
- корисницима права на новчану социјалну помоћ, 
- корисницима минималне зараде и најниже  пензије, 
- незапосленим лицима, 
- корисницима борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,  када правну помоћ остварују у 
вези са тим својством, 
- када странка остварује право на законско издржавање, 
- лицима са избегличком статусом, статусом прогнаног или расељеног лица 
- жртвама насиља у породици када правну помоћ остварују у вези са тим статусом, 
-  самохраним родитељима када правну помоћ остварују у вези са тим статусом. 
 
О постојању наведених чињеница  корисник  је дужан  да пружи одговарајући доказ. 

 


