
 
 На основу чл. 39. став (2) тачка 2) и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став (2) тачка 2) 
Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/17), 
Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана 20.04.2018. године  
донијела је 
 
 
 
                                                            О  Д  Л  У  К  У 
                                           о пружању услуга правне помоћи 
 
 
                                                                Члан 1. 
 
 Одлуком о пружању услуга правне помоћи  у  Општинској  управи  Градишка (у 
даљем тексту: Правна помоћ) уређује се начин, дјелокруг рада, овлаштења у 
пружању правне помоћи физичким и правним лицима и  прописује накнада трошкова 
за наведене услуге. 
 
 
                                                                Члан 2. 
 
 Пружање правне помоћи обухвата: 
1) давање правних савјета, 
2) састављање поднесака (молбе, захтјеви, приједлози, опомене, обавјештења, 
тужбе, одговори на тужбе и сл.), 
3) састављање изјава воље (изјаве, пуномоћи, овлашћења), 
4) састављање исправа (уговори, тестаменти),  
5) састављање редовних и ванредних правних лијекова (приговор, жалба као 
редовни и сви ванредни правни лијекови, одговор на правне лијекове - осим ревизије 
и апелације) и 
6) обављање и других послова правне помоћи физичким и правним лицима у циљу 
остваривања њихових права пред судовима, органима  државне управе, општинском 
управом,   јавним предузећима, привредним друштвима, агенцијама, осигуравајућим 
друштвима и другим организацијама. 
 
 
                                                                Члан 3. 
 
 Службеник који пружа правну помоћ дужан је одбити пружање правне помоћи 
у правној ствари у којој је учествовао у својству службеног лица, или је постављени 
захтјев очигледно неоснован, недопуштен или покренут из правно неутемељених 
радњи. 
 
 
                                                                Члан 4. 
 
 Службеник који у оквиру општинске управе обавља  послове и задатке 
пружања правне помоћи је самосталан и  непристрасан у раду. 
 
 



                Члан 5. 
 
 На сваком поднеску или исправи коју је саставио службеник на пословима 
пружања правне помоћи ставља се штамбиљ правне помоћи и потпис службеника 
који је поднесак или исправу сачинио. 
 
 
                                                                 Члан 6. 
 
   (1) О пословима пружања правне помоћи води се посебна евиденција. 
  (2) Евиденција  из претходног става садржи: име и презиме странке којој је 
услуга пружена, датум пружања услуга, врсту услуге и висину наплаћене накнаде ( 
копија признанице), односно основ за ослобађање од накнаде. 
     
                                                   
                                                                 Члан 7. 
 
 Ослобођени од плаћања накнаде и трошкова за пружање правне помоћи су: 
 1) породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди, борци одбрамбено-
отаџбинског рата,  цивилне жртве рата  при остваривању права социјалних, 
здравствених, стамбених потреба, потреба преквалификације, доквалификације и 
осталог школовања, 
    2) лица под старатељством у предметима остваривања права по том основу,   
као и поднесци који се тичу школовања и запошљавања, 
 3) лица која остварују права из радног односа,  
 4) лица која траже социјалну помоћ, 
 5) лица  у поступку остваривања права на пензију и права из  области 
здравствене заштите, 
 6) лица  која спадају у категорији социјално угроженог становништва, а чији 
статус потврђује актом Центар за социјални рад ( у свим предметима), 
 7) поднесци усмјерени на остваривање издржавања малољетних лица и права 
на дјечији додатак и 
 8) усмени савјети. 
 
 
                                                     Члан 8. 
 
 Накнада за пружање услуге правне помоћи утврђена је тарифом, која је 
саставни дио ове одлуке. 
 
 
                                                               Члан 9. 
 
 За пружање услуга правне помоћи Општинској управи се плаћа накнада по 
сљедећој Тарифи накнада за пружање услуга правне помоћи: 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          Т  А  Р  И  Ф  А                 
                       накнада за пружање  услуга правне помоћи 
 
 
                                               Тарифни број 1. 
 
КРИВИЧНИ ПОСТУПАК 
  
За састављање поднесака и правних лијекова, Општинској управи припада накнада 
зависно од запријећене казне и то: 
 
 
Запријећена казна                    до                  до               до                преко 
затвора                                     3 год.            5 год.          10 год.         10 год.        
 
Састављање                            30                  50               75                 100 
поднесака                             бодова          бодова         бодова        бодова  
 
Састављање правних              50                 75               110                150 
лијекова и одговора               бодова          бодова      бодова         бодова 
 
 
 
                                               Тарифни број 2. 
 
ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ 
(у процјењивим стварима) 
  
За састављање тужбе, одговора на тужбу, осталих поднесака у парничном поступку, 
састављање правних лијекова, те састављање приједлога за извршење и приговора 
на извршне исправе, Општинској управи припада накнада зависно од вриједности 
спора и то: 
 
Вриједност                        до                        до                        преко 
предмета                      3.000 КМ             25.000 КМ              25.000 КМ 
спора 
 
Састављање  
тужбе и одговора             30                        55                             65 
на тужбу                       бодова                 бодова                      бодова    
 
Поднесци суду                 20                        25                             35 
у извршном                   бодова                бодова                      бодова  
поступку 
 
Приједлози                       20                        25                             35 
у оставинском             бодова                бодова                      бодова 
поступку 
 
 
 



Састављање                     35                      45                          55 
правних лијекова          бодова              бодова                  бодова 
и одговора на исте 
 
 
                                                 Тарифни број 3. 
 
 
ПОСТУПЦИ У НЕПРОЦЈЕЊИВИМ ПРЕДМЕТИМА 
 
За састављање поднесака, Општинској управи припада накнада и то: 
 
1) у поступцима пред Уставним судом ...........................................................75 бодова, 
 
2) у управном спору .........................................................................................50 бодова, 
 
3) у споровима због сметања посједа, о праву служности и другим стварним правима, 
правима стамбених односа, ауторских и других сродних права...35 бодова,                                       
                                                                                                                              
4) у управном  поступку.....................................................................................35 бодова,  
 
5) у споровима о разводу и поништењу брака, о законском издржавању (сем 
малодобне дјеце), о повјеравању малодобне дјеце, о утврђивању и оспоравању 
очинства..............................................................................................................25 бодова, 
                                                                                                                            
6) у прекршајном поступку ................................................................................25 бодова, 
 
7) у ванпарничном поступку...............................................................................25  бодова 
 
8) у осталим поступцима ...................................................................................20 бодова. 
 
 
                                                                                                                                                                                       
                                                      Тарифни број 4. 
 
САСТАВЉАЊЕ ИСПРАВА 
 
1) уговори ..........................................................................................................25 бодова, 
                                                                                              
2) тестамент.......................................................................................................35 бодова. 
  
 
 
                                                     Тарифни број 5.    
 
1) поднесци - приједлог суду за састављање тестамента............................15 бодова, 
 
2) састављање  осталих поднесака (молбе, захтјеви, приједлози, 
 опомене, обавјештења и сл.)..........................................................................10 бодова, 
 
3) састављање изјава воље (пуномоћи, изјаве, овлашћења).......................10 бодова. 
 



                                                               Члан 10. 
 
 Вриједност бода износи 1,00  КМ. 
 
 
                                                               Члан 11. 
 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о пружању услуга 
правне помоћи („Службени гласник општине Градишка“, број 6/03). 
 
 
                                                              Члан 12. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
 
 
Број: 01-022-220/18                                                                                    
Датум: 20.04.2018. године                                                                                    
Градишка                                                               
                                                          
                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                         Миленко Павловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  


