
ПРИЛОГ 1 

PRILOG 1 

 

 
ОБРАЗАЦ ЗАXTEBA 

OBRAZAC ZAHTJEVA 

 

 

 
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПPABHЕ ПОМОЋИ 

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI 

 

 

Назив јединице локалне самоуправе којој се подноси захтев 

Naziv jedinice lokalne samouprave kojoj se podnosi zahtjev 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Број предмета: 

Broj predmeta: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

I.1. ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА/ТРАЖИЛАЦ 

I.1. PODNOSILAC ZAHTJEVA/TRAŽILAC 

        

 

Име и презиме 

Ime i prezime 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Адреса (у личној карти, односно адреса пријављена као боравиште) 

Adresa (u ličnoj karti, odnosno adresa prijavljena kao boravište) 

_______________________________________________________________________________ 

Место, улица и број 

Mjesto, ulica i broj 

 

Држављанство 

Državljanstvo 

_________________________________________________________________________________ 

 

Занимање тражиоца 

Zanimanje tražioca 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Број телефона тражиоца (ако постоји) 

Broj telefona tražioca (ako postoji) 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

Адреса електронске поште (ако постоји) 

Adresa elektronske pošte (ako postoji) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

I.2. ОПИС ПРОБЛЕМА ЗБОГ КОГА СЕ ЗАХТЕВА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ 

I.2. OPIS PROBLEMA ZBOG KOGA SE ZAHTIJEVA BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

I.3. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ 

I.4. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Име и презиме 

Ime i prezime 

 

Адреса (у личној карти, односно адреса пријављена као боравиште) 

Adresa (u ličnoj karti, odnosno adresa prijavljena kao boravište) 

_________________________________________________________________________________ 

Место, улица и број 

Mjesto, ulica i broj 

 

Адреса седишта канцеларије 

Adresa sjedišta kancelarije 

_________________________________________________________________________________ 

Улица и број 

Ulica i broj 

 

Број телефона 

Broj telefona 

_______________________________________________________________________________ 

 



Адреса електронске поште (ако постоји) 

Adresa elektronske pošte (ako postoji) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

I.4. ПОДАЦИ О ПУНОМОЋНИКУ 

I.4. PODACI O PUNOMOĆNIKU 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Име и презиме 

Ime i prezime 

 

Адреса (у личној карти, односно адреса пријављена као боравиште) 

Adresa (u ličnoj karti, odnosno adresa prijavljena kao boravište) 

_________________________________________________________________________________ 

Место, улица и број 

Mjesto, ulica i broj 

 

Адреса седишта канцеларије 

Adresa sjedišta kancelarije 

_________________________________________________________________________________ 

Место, улица и број 

Mjesto, ulica i broj 

 

Број телефона 

Broj telefona 

_______________________________________________________________________________ 

 

Адреса електронске поште (ако постоји) 

Adresa elektronske pošte (ako postoji) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

I.5. ПОДАЦИ О ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ТРАЖИЛАЦ ОДРЕДИО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

(АКО ПОСТОЈИ) 

I.5. PODACI O LICU KOJE JE TRAŽILAC ODREDIO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

(AKO POSTOJI) 

 

 

Име и презиме 

Ime i prezime 

_________________________________________________________________________________ 

 

Адреса (у личној карти, односно адреса пријављена као боравиште) 

Adresa (u ličnoj karti, odnosno adresa prijavljena kao boravište) 

_________________________________________________________________________________ 

Место, улица и број 

Mjesto, ulica i broj 

 



Број телефона 

Broj telefona 

_______________________________________________________________________________ 

 

Адреса електронске поште (ако постоји) 

Adresa elektronske pošte (ako postoji) 

_________________________________________________________________________________ 

 



ПРИЛОГ 2 

PRILOG 2 

 

 

ПОДАЦИ О ДОКАЗИМА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА 

PODACI O DOKAZIMA O ISPUNJENJU USLOVA 

 

 

 

II.1. Први део 

II.1. Prvi dio 

 

— попуњава тражилац који је корисник права на новчану социјалну помоh, согласно закону  

којим се ypeђyje социјална заштита, односно тражилац који је корисник права на дечији 

додатак согласно закону којим се ypeђyje финансијска подршка породице са децом — 

(члан 4. став 1. тачка 1) Закона о бесплатној правној помоhи) 
— popunjava tražilac koji je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, suglasno zakonu kojim se 

upeđuje socijalna zaštita, odnosno tražilac koji je korisnik prava na dječiji dodatak suglasno zakonu 
kojim se upeđuje finansijska podrška porodice sa djecom — (član 4. stav 1. tačka 1) Zakona o 

besplatnoj pravnoj pomoći) 
 

Број исправе центра за социјални рад којом се одобрава примање новчане социјалне помоћи 

Broj isprave centra za socijalni rad kojom se odobrava primanje novčane socijalne pomoći  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Број исправе органа јединице локалне самоуправе којом се одобрава примање дечијег 

додатка 

Broj isprave organa jedinice lokalne samouprave kojom se odobrava primanje dječijeg dodatka  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Други докази о испуњењу услова: 

Drugi dokazi o ispunjenju uslova: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Другн део 

II. Drugi dio 

 

— попуњава тражилац који не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну 

помоh или на дечији додатак, aлu би због плаhања правне помоhи из сопствених прихода у 

конкретној правној ствари испунио услове да постане корисник права на новчану социјалну 

помоh или на дечији додатак — (члан 4. став 1. тачка 2) Закона о бесплатној правној 

помоhи) 

— popunjava tražilac koji ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu 

pomoć ili na dječiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u 

konkretnoj pravnoj stvari ispunio uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu 

pomoć ili na dječiji dodatak — (član 4. stav 1. tačka 2) Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći)



 

 

 

 
II.1. ПОДАЦИ О МАТЕРИЈАЛНОМ СТАЊУ ТРАЖИОЦА 

II.1. PODACI O MATERIJALNOM STANJU TRAŽIOCA 

 

 

II.1.1. Подаци о приходима 

II.1.1. Podaci o prihodima 

 
* Попуњава тражилац 

* Popunjava tražilac 

 
Обухвата податке о месечним приходима, за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев 

Obuhvata podatke o mjesečnim prihodima, za mjesec koji prethodi mjesecu u kome se podnosi 

zahtjev 

 

Месечни приход тражиоца 

Mjesečni prihoda tražioca 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Основ стицања прихода 

Osnov sticanja prihoda 

________________________________________________________________________________________ 
 

 
Назив и седиште послодавца 

Naziv i sjedište poslodavca 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
* Попуњава члан породице, односно заједничког домаhинства тражиоца 
* Popunjava član porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva tražioca 

 

Обухвата податке о месечним приходима, за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев 

Obuhvata podatke o mjesečnim prihodima, za mjesec koji prethodi mjesecu u kome se podnosi 

zahtjev 
 

Чланови породице, односно чланови заједничког домаhинства тражиоца 

Članovi porodice, odnosno članovi zajedničkog domaćinstva tražioca 

 

 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
IME I PREZIME 

ОДНОС СА 
ТРАЖИОЦЕМ 
ODNOS SA 

TRAŽIOCEM 

АДРЕСА 
ПРЕБИВАЛИШТА/БОРАВИШТА 
ADRESA 

PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA 

    

    

    

    

    

 



II.1.2. Подаци о приходима чланова породице, односно заједничког домаћинства тражиоца 

II.1.2. Podaci o prihodima članova porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva tražioca 

 

 
Месечни приходи 

Mjesečni prihodi 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Основ стицања прихода 

Osnov sticanja prihoda 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
Назив и седиште послодавца 

Naziv i sjedište poslodavca 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
II.1.3. Подаци о непокретностима које поседује тражилац односно чланови породице, односно 

чланови заједничког домаћинства 

II.1.3. Podaci o nepokretnostima koje posjeduje tražilac odnosno članovi porodice, odnosno članovi 

zajedničkog domaćinstva 

 
* Попуњава тражилац 

* Popunjava tražilac 

 

 1. 

 

2. 3. 4. 

Име и презиме 

власника 

Ime i prezime vlasnika 

    

Врста 

непокретности 

Vrsta nepokretnosti 

    

Адреса 

Adresa 
    

Површина 

Površina 
    

Непокретност 

служи за стамбени 

простор 

Nepokretnost služi za 

stambeni prostor 

    



Непокретност се 

користи за обављање 

пословне делатности        

која служи за  

издржавање тражиоца 

и/или  члана 

породице, односно 

заједничког 

домаћинства 

Nepokretnost se koristi 

za obavljanje poslovne 

djelatnosti koja služi za 

izdržavanje tražioca 

i/ili člana porodice, 

odnosno zajedničkog 

domaćinstva 

    

 
* Попуњава члан породице, односно члан заједничког домаћинства тражиоца 
* Popunjava član porodice, odnosno član zajedničkog domaćinstva tražioca 

 

 1. 2. 3. 4. 

Име и презиме 

власника 

Ime i prezime vlasnika 

    

Врста 

Непокретности 

Vrsta nepokretnosti 

    

Адреса 

Adresa 
    

Површина 

Površina 
    

Непокретност 

служи за стамбени 

простор 

Nepokretnost služi za 

stambeni prostor 

    

Непокретност се 

користи за обављање 

пословне делатности 

која служи за 

издржавање тражиоца 

и/или члана породице, 

односно заједничког 

домаћинства 

Nepokretnost se koristi 

za obavljanje poslovne 

djelatnosti koja služi za 

izdržavanje tražioca 

i/ili člana porodice, 

odnosno zajedničkog 

domaćinstva 

    

 

 

 



 

 

 

 
II.1.4. Подаци о возилима 

II.1.4. Podaci o vozilima 
 

* Пoпyњава тражилац 

* Popunjava tražilac 

 

 1. 2. 3. 4. 

Врста, марка, тип и 

идентификациона 

ознака 

Vrsta, marka, tip i 

identifikaciona oznaka 

    

Име и презиме 

власника 

Ime i prezime vlasnika 

    

Регистарска 

oзнака 

Registarska oznaka 

    

Вредност 

Vrijednost 
    

 

 

 
II.1.5. Подаци о осталој имовини 

II.1.5. Podaci o ostaloj imovini 

 

* Пoпyњава тражилац 

* Popunjava tražilac 

 

 
 1. 2. 3. 4. 

Врста имовине 

(новчани депозит, 

хартије од 

вредности, удео у 

капиталу и др.) 

Vrsta imovine 

(novčani depozit, 

hartije od 

vrijednosti, udio u 

kapitalu i dr.) 

    

Име и презиме 

власника 

Ime i prezime 

vlasnika 

    

Вредност имовине 

Vrijednost imovine 
    



 

 

 

 

 

 

 

III. Tpehи део 

III. Treći dio 

 
* Попуњава тражилац који припада одређеној групи лица  

(члан 4. став 3. Закона о бесплатној правној noмoћu) 
* Popunjava tražilac koji pripada određenoj grupi lica 
(član 4. Stav 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći) 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА/ТРАЖИЛАЦ 

PODNOSILAC ZAHTJEVA/TRAŽILAC    

 
Тражилац је: (заокружити) 

Tražilac je: (zaokružiti) 

 

1) дете о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у поступку  пред 

судом, другим државним органом односно органом јавне власти; 

dijete o čijem se pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu odlučuje u postupku pred sudom, 
drugim državnim organom odnosno organom javne vlasti; 

2) лице према коме се извршава мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања 

у здравственој установи или заштитна мера обавезног психијатријског лечења; 

lice prema kome se izvršava mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u 

zdravstvenoj ustanovi ili zaštitna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja; 

3) лице према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања пословне 

способности; 

lice prema kome se vodi postupak djelimičnog ili potpunog lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti; 

4) лице које остварује правну заштиту од насиља у породици; 

lice koje ostvaruje pravnu zaštitu od nasilja u porodici; 

5) лице које остварује правну заштиту од тортуре, нечовечног или понижавајућег поступања 

или кажњавања или трговине људима; 

lice koje ostvaruje pravnu zaštitu od torture, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja 

ili trgovine ljudima; 

6) лице које тражи азил у Републици Србији; 

lice koje traži azil u Republici Srbiji; 

7) избеглица, лице под супсидијарном заштитом или интерно расељено лице; 

izbjeglica, lice pod supsidijarnom zaštitom ili interno raseljeno lice; 

8) особа са инвалидитетом; 

osoba sa invaliditetom; 



9) дете које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите; 

dijete koje je zaštićeno uslugom smještaja u sistemu socijalne zaštite; 

10) дете или млада особа којој је престала услуга социјалног смештаја до навршене 26  године 

живота; 

dijete ili mlada osoba kojoj je prestala usluga socijalnog smještaja do navršene 26 godine života; 

11) одрасло или старо лице које је без сопственог пристанка смештено у установу социјалне  

заштите; 

odraslo ili staro lice koje je bez sopstvenog pristanka smješteno u ustanovu socijalne zaštite; 

12) лице које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону кој им се 

ypeђyje ванпарнични поступак; 

lice koje ostvaruje pravo na utvrđivanje vremena i mjesta rođenja suglasno zakonu kojim se uređuje 

vanparnični postupak; 

13) лице које је погођено поступком принудног исељењъа и пресељења у складу са законом кој 

им се ypeђyje становање. 

lice koje je pogođeno postupkom prinudnog iseljenja i preseljenja u skladu sa zakonom kojim se 

uređuje stanovanje. 

 

 

 

ПРИЛОГ 3 

PRILOG 3 

 

ИЗЈАВА 

IZJAVA 

 

Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да због свог имовинског стања нисам у 

могуhности да сносим трошкове правне помоhи без штете по нужно издржавање себе и чланове моје 
породице, односно заједничког домаhинства и да су сви подаци наведени у захтеву истинити, тачни и 

потпуни. 

Izjavljujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da zbog svog imovinskog stanja nisam u mogućnosti 

da snosim troškove pravne pomoći bez štete po nužno izdržavanje sebe i članove moje porodice, odnosno 
zajedničkog domaćinstva i da su svi podaci navedeni u zahtjevu istiniti, tačni i potpuni. 

 

Упознат/а сам да Република Србија има право да од мене захтева враhање средстава која су исплаћена 
за правну помоћ: 

Upoznat/a sam da Republika Srbija ima pravo da od mene zahtijeva vraćanje sredstava koja su isplaćena za 

pravnu pomoć: 
 

l) ако је коришћење бесплатне правне помоћи коју су пружили адвокати, састављање јавнобележничке 

исправе или посредовање у решавању cпopa остварено на основу нетачних или неистинитих података; 

ako je korišćenje besplatne pravne pomoći koju su pružili advokati, sastavljanje javnobilježničke isprave ili 
posredovanje u rješavanju cpora ostvareno na osnovu netačnih ili neistinitih podataka; 

 

2) ако не пријавим промену стања, која је могла да изазове укидање решења о бесплатној правној 
помоhи, односно о састављању јавнобележничке исправе или посредовању у решавању спорова (члан 

35. став I); 

ako ne prijavim promjenu stanja, koja je mogla da izazove ukidanje rješenja o besplatnoj pravnoj pomoći, 

odnosno o sastavljanju javnobilježničke isprave ili posredovanju u rješavanju sporova (član 35. stav I); 
 

3) ако је у надзору над спровођењем овог закона (члан 53) утврђена злоупотреба права корисника на 

бесплатну правну помоh коју пружају адвокати, на састављање јавнобележничке исправе или 



посредовање у решавању спорова; 

ako je u nadzoru nad sprovođenjem ovog zakona (član 53) utvrđena zloupotreba prava korisnika na besplatnu 
pravnu pomoć koju pružaju advokati, na sastavljanje javnobilježničke isprave ili posredovanje u rješavanju 

sporova; 

 
4) ако је право на новчану социјалну помоh или дечији додатак престало због исхода поступка у коме 

су адвокати пружили бесплатну правну помоћ. 

ako je pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dječiji dodatak prestalo zbog ishoda postupka u kome su advokati 

pružili besplatnu pravnu pomoć. 
 

Сагласан/на сам да надлежни орган провери наведене податке о мојој имовини и приходима  по 

службеној дужности. 
Saglasan/na sam da nadležni organ provjeri navedene podatke o mojoj imovini i prihodima po službenoj 

dužnosti. 

 
 

 

 

Подносилац захтева 
 Podnosilac zahtjeva 

 

               ________________________ 


