РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке
послове
Одсек за општу управу- послови пружања правне помоћи

ЗАХТЕВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
На основу члана 20. тачка 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и
83/14 -др. закон), захтевам да ми омогућите пружање правне помоћи из области
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________ ____________________(име и презиме подносиоца захтева), ЈМБГ ______________________
Уз захтев достављам:
РБ
Документа

1

Форма документа

Доказ о уплати накнаде за услуге правне помоћи, у случају када
странка није ослобођена плаћања накнаде

Оригинал/оверена копија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 18/2016), којом је прописано да 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.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА
ИСПОД
РБ

Подаци из документа

Сагласан сам да
податке прибави
орган

Достављам сам

1.

2.

3.
4.
5.

Решење да је подносилац захтева корисник
материјалног обезбеђења породице/уверење да је
жртва насиља у породици – по потреби, за примаоца
социјалне помоћи
Потврда да је подносилац захтева лице слабијег
материјалног стања –минимална зарада –најниже
пензије– по потреби
Потврда да је подносилац захтева незапослено лице –
по потреби
Потврда да је подносилац захтева инвалидно лице –
по потреби
Доказ да остварује право на законско издржавање-и
други докази по потреби

Напомене:
Градска управа је дужна да у случају потпуног захтева омогући пружање правне помоћи одмах, зависно од
врсте услуге правне помоћи која се грађанима пружа у конкретној ситуацији.

Ослобађају се плаћања накнаде за услуге пружања правне помоћи следеће категорије:
Лица која примају сталну новчану помоћ од Центра за социјални рад и других установа,

примаоци

минималне зараде, онај ко остварују право на законско издржавање, право по својству ратнихмирнодопских-инвалида и инвалида рада, незапослени који немају других прихода, примаоци најниже
пензије.

Накнаде:
Накнада за услуге пружања правне помоћи плаћа се према важећој адвокатској тарифи у Републици Србији,
умањеној 50% у складу са актима Града. Накнада се уплаћује на жиро рачун број 840-742241843-03,
корисник буџет града Смедерева, позив на број 97 16-092, сврха уплате „Накнада за услуге пружања правне
помоћи“, у износу од __________ динара.

Место и датум __________________
Адреса
______________________________
Број личне карте
______________________________
Контакт телефон
______________________________
Потпис
______________________________

