
 

Б Е С П Л А Т Н А  П Р А В Н А  П О М О Ћ 

Водич за грађане 

 

Пружање бесплатне правне помоћи у граду Лесковцу спроводи Градска управа 

града Лесковца, Одељење за општу управу и заједничке послове, у складу са одредбама 

Закона о бесплатној правној помоћи („Сл.гласник РС“ , бр.87/2018). 

Овлашћено лице за одлучивање о захтеву за одобравање бесплатне правне 

помоћи је Јасмина Ивановић, радним даном од 07 – 15 часова, контакт телефон: 016/200-

813, email: jasmina.ivanovic@gradleskovac.org. 

Лице које пружа бесплатну правну помоћ је Ана Максимовић, радним даном од 

07 – 15 часова, контакт телефон: 016/213 930, email: pravnapomocleskovac@gmail.com.  

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: Предајом захтева пријемној канцеларији и писарници 

Градске управе града Лесковца, Одељења за општу управу и заједничке послове, на 

прописаном обрасцу на адреси Трг Револуције 45, Лесковац или електронским путем на 

email: pravnapomocleskovac@gmail.com 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА можете преузети овде 

Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу 

без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Републици Србији 

и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону или 

потврђеном међународном уговору, ако:  

1) испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ сагласно закону 

којим се уређује социјална заштита или корисник права на дечији додатак сагласно 

закону којим се уређује финансијска подршка породици са децом, као и члановима 

његове породице односно заједничког домаћинства, чији је круг одређен овим законима;  

2) не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији 

додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној 

правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну помоћ 

или на дечији додатак.  

Чланом породице, односно заједничког домаћинства лица из става 1. овог члана 

не сматра се лице против којег тражилац бесплатне правне помоћи покреће поступак 

заштите од насиља у породици или други поступак заштите. Приходи и имовина лица 

против којег се покреће поступак заштите не утичу на право тражиоца да оствари право 

на бесплатну правну помоћ, ако он испуњава услове прописане ставом 1. овог члана.  

Држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину 

са сталним настањењем у Републици Србији и другом лицу које има право на бесплатну 

правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном уговору бесплатна 

правна помоћ може да се пружи и ако је реч о:  
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1) детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у 

поступку пред судом, другим државним органом односно органом јавне власти;  

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

чувања у здравственој установи или заштитна мера обавезног психијатријског лечења;  

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

пословне способности;  

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

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

поступања или кажњавања или трговине људима;  

6) лицу које тражи азил у Републици Србији;  

7) избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу;  

8) особи са инвалидитетом;  

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

10) деци и младима којима је престала услуга социјалног смештаја до навршене 26 

године живота;  

11) одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка смештена у установу 

социјалне заштите;  

12) лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону 

којим се уређује ванпарнични поступак;  

13) лицу које је погођено поступком принудног исељења и пресељења у складу са 

законом којим се уређује становање. 


