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          АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија 

Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203 
                               e-mail: office@aks.org.rs         a.k.srbije@gmail.com 
     

Број: 828/2019 
Датум: 06.09.2019. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
 
-Радној групи за израду подзаконских аката којим се уређују правила упућивања 
подносиоца захтева за пружање бесплатне правне помоћи на регистрованог пружаоца 
и којим се уређује поступак плаћања по тарифи и којим се уређује начин враћања 
примљених новчаних средстава  
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПРИМЕДБЕ на достављен Нацрт Правилника о упућивању корисника 
бесплатне правне помоћи на пружаоца 
 
Дана 5. јула 2019. године Адвокатска комора Србије је доставила Министарству 
правде, Радној групи за припрему текста подзаконских аката за примену Закона о 
бесплатној правној помоћи Нацрт правилника о упућивању корисника бесплатне 
правне помоћи и Тарифе за пружање бесплатне правне помоћи, као полазну основу за 
дискусију на седници Радне групе Министарства правде. 

Након састанка Радне групе, одржаног  5. јула 2019. године, на коме се расправљало о 
нацртима достављеним од стране АК Србије чланови Радне групе Министарства 
правде нису имали никакве примедбе, нити предлоге за измену појединих одредби 
Нацрта Правилника о упућивању и Тарифе које  је доставила АК Србије. 

Имајући у виду да Закон о бесплатној правној помоћи почиње да се примењује 1. 
октобра 2019. године, АК Србије је дана 5.септембра 2019.године упутила допис 
секретару Радне групе којим је тражено да се АК Србије достава све сугестије и 
примедбе осталих чланова радне групе на нацрте АК Србије. 

Дана 6. септембра 2019. године Министарство правде је доставило АК Србије нацрт 
Правилника о упућивању корисника бесплатне правне помоћи на пружаоца, који је у 
потпуности измењен у односу на нацрт који је доставила АК Србије. Истовремено је 
прослеђена информација да чланови радне групе, до данашњег дана, Министарству 
нису доставили примедбе и предлоге на Нацрт правилника о упућивања и Тарифу које 
је сачинила АК Србије.  

Адвокатска комора Србије истиче да достављени нацрт Правилника о упућивању 
корисника бесплатне правне помоћи на пружаоца, није у складу са Законом о 
бесплатној правној помоћи и Уставом Републике Србије, из следећих разлога: 

- Чланом 1. нацрта Правилника, наводе се посредници као регистровани пружаоци 
бесплатне правне помоћи.  
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Одредбом члана 9. Закона о бесплатној правној помоћи прописано је да бесплатну 
правну помоћ пружају адвокатура и службе правне помоћи у јединицама локалне 
самоуправе, а изузетно и удружења и то преко адвоката; 

Чланом 12. Закона прописани су пружаоци бесплатне правне подршке и то:  јавни 
бележници, посредници и правни факултети, а ставом  5. истог члана јасно и 
недвосмислено је прописано да пружаоци бесплатне правне подршке не смеју да 
пружају бесплатну правну помоћ;   

- Члан 2. нацрта Правилника предвиђа као пружаоце бесплатне правне помоћи на 
које се упућују корисници: адвокатску комору, комору јавних бележника и 
удружење посредника, иако ни јавни бележници ни посредници нису пружаоци 
бесплатне правне помоћи, већ бесплатне правне подршке и то само у оквиру 
овлашћења одређених законом којим се уређује јавно бележништво, односно 
посредовање у решавању спорова. 

Поред наведених и остале одредбе измењеног Нацрта правилника које је доставило 
Министарство правде су нејасне и неприменљиве, што се нарочито односи на члан 4 
став 2 и 3 наведеног Нацрта. 

Министарство правде на захтев АК Србије, није доставило целокупан текст нацрта 
Правилника о поступку плаћања накнаде по тарифи, већ само табеларни приказ 
тарифе, иако се на састанцима Радне групе расправљало и о нацрту текстуалног дела 
наведеног Правилника, које је припремило Министарство правде дана 4.јуна 2019. 
Године и постигнута сагласност о већини предложених решења из Нацрта 
Правилника о поступку плаћања накнаде по тарифи. 

Имајући у виду напред наведене примедбе, предлажемо да се састанак Радне групе 
хитно закаже у току наредне недеље. 
 
 
                                                             ПРЕДСЕДНИК  

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

                                       Виктор Гостиљац, адвокат 
 
 
 
 
 
 


