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ЗАКОН 

О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 

ГЛАВА I  
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим законом прописује се право на бесплатну правну помоћ и утврђују корисници 
бесплатне правне помоћи, облици и субјекти  за пружање бесплатне правне помоћи, 
поступак,  услови и начин остваривања права на бесплатну правну помоћ, промјењене 
околности које наступе у поступку оствривања права на бесплатну правну помоћ и с 
тим у вези неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ, трошкови поступка као и 
надзор над примјеном закона и контрола квалитета пружања бесплатне правне 
помоћи. 

Члан 2.  
У циљу остваривања права на правично суђење и једнак приступ правди, физичком 
лицу које према свом имовинском стању није у могућности да оствари право пред 
судом или другим  органима без штете по нужно издржавање себе и своје породице, 
обезбјеђује се бесплатна правна помоћ у складу са овим законом. 
 

Члан 3. 
(1) Права утврђена овим законом представљају минимум права који се другим 
законима не могу умањивати. 
(2) Одобрена правна помоћ може се ограничити или престати пружати само из разлога 
прописаних овим законом.  
(3) Грађанин Републике Српске који оствари право на бесплатну правну помоћ у мјесту 
свог пребивалишта не може бити ускраћен за то право било гдје на територији 
Републике Српске.  

Члан 4. 
Право на бесплатну правну помоћ подразумијева право на ослобађање трошкова у 
свим поступцима које воде корисници бесплатне правне помоћи на поднеске и одлуке 
за које се плаћају  судске или административне таксе. 
 

Члан 5. 
Корисник бесплатне правне помоћи, у складу са овим законом, може прије покретања 
судског поступка покушати своје право остварити у поступку посредовања или неком 
другом поступку вансудског рјешавања спора ако за то постоје правни услови. 
 

Члан 6. 
Лице које оствари бесплатну правну помоћ по другом закону, не може остварити право 
на исти облик бесплатне правне помоћи у истој правној ствари у складу са овим 
законом. 

Члан 7. 
Право на бесплатну правну помоћ у складу са овим законом обезбјеђује се свима без 
обзира на национално, односно етничко поријекло, расу, боју коже, језик, вјерско или 
политичко увјерење, пол, полни идентитет, сексуалну опредијељеност, здравствено 
стање, инвалидитет, држављанство, пребивалиште или друго лично својство.  



 
Члан 8.  

Средства за бесплатну правну помоћ  обезбјеђују се у буџету Републике Српске. 
 

Члан 9. 
У поступку одлучивања по захтјеву за одобравање бесплатне правне помоћи, 
примјењују се одредбе закона којим се уређује управни поступак, ако овим законом 
није другачије прописано. 
 
ГЛАВА II  
КОРИСНИЦИ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 
Члан 10. 

(1) Право на бесплатну правну помоћ имају:  
1) грађани Републике Српске и друга физичка лица која се налазе на територији 
Републике Српске, а која се идентификују као угрожене категорије у смислу члана 2. 
овог закона,  
2) физичка лица која се налазе на територији Републике Српске, под међународном 
заштитом у складу са међународним стандардом, а нарочито избјеглице, лица под 
привременим прихватом, жртве трговине људима, а која нису у стању да измирују 
трошкове правне помоћи,  
3) физичка лица евидентирана код надлежног органа као лица која су претрпјела 
материјалну штету изазвану ванредном ситуацијом у Републици Српској, без обзира на 
услове прописане овим законом, ако је због материјалне штете настале усљед настале 
ванредне ситуације, привремено или трајно угрожена њихова егзистенција. 
(2) Право из става 1. тачка 3) овог члана, лице остварује до дана санирања материјалне 
штете изазване насталом ванредном ситуацијом што се доказује увјерењем органа који 
о томе води евиденцију, о чему ће се водити рачуна приликом доношења рјешења о 
утврђивању права на бесплатну правну помоћ. 
 
ГЛАВА III  
ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА БЕСПЛАТНЕ  ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 11. 
Правна помоћ остварује се као:  
     1) опште обавјештење о правима и обавезама,  
     2) правни савјет и помоћ у попуњавању образаца,  
     3) правна помоћ у састављању свих врста писмена,  
     4) правна помоћ у поступцима мирног рјешавања спора (медијација),  
     5) заступање на суду,  
     6) сачињавање апелација.  

Члан 12. 
(1) Опште обавјештење представља право на обавјештење о прописаним правима и 
обавезама из одређене правне области, начину и поступку остваривања одређеног 
права као и могућности вансудског рјешавања одређеног спора. 
(2) Право на опште обавјештење у истом предмету може се остварити само једном. 
 



Члан 13. 
(1) Правни савјет представља детаљно обавјештење о начину и могућностима 
рјешавања одређеног правног питања у конкретној правној ствари. 
(2) Надлежни орган за пружање бесплатне правне помоћи води евиденцију о датим 
правним савјетима. 

Члан 14. 
(1) Правна помоћ у састављању поднесака представља састављање писмена којим се 
покреће поступак пред судом, другим органом или у поступку вансудског рјешавања 
спора, а које се односи на право, обавезу или интерес корисника бесплатне правне 
помоћи заснованог на закону. 
(2) Надлежни орган за пружање бесплатне правне помоћи води евиденцију о пруженој 
правној помоћи. 

Члан 15. 
Заступање на суду подразумијева предузимање процесних радњи у судским 
поступцима и поступцима за вансудско рјешавање спорова у складу са законом. 
 

Члан 16. 
Сачињавање апелација представља подношење апелације на прописаном обрасцу 
Уставном суду БиХ. 

Члан 17. 
Право на бесплатну правну помоћ у складу са одредбама овог закона остварује се у:  

1) управном поступку у дијелу који се односи на састављање жалби и ванредних 
правних лијекова, 

2) управном спору, 
3) парничном поступку, 
4) ванпарничном поступку и 
5) извршном поступку. 

Члан 18. 
Остваривање права на бесплатну правну помоћ не може се одобрити у поступцима:  
1) уписа у судски регистар пословних субјеката и као и другим поступцима код 
привредних судова,  
2) регистрације предузетничке дјелатности,  
3) регистрације удружења грађана или фондације,  
4) прибављања урбанистичке сагласности и грађевинске дозволе, као и другим 
правним радњама у вези са грађењем и  
5) састављања приватних исправа и уговора (уговори, тестаменти, молбе, захтјеви, 
пуномоћи, друге приватне исправе и слично). 
  
ГЛАВА IV 
СУБЈЕКТИ ОВЛАШТЕНИ ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ  ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 19. 
(1) Орган надлежан за пружање бесплатне правне помоћи је Центар за пружање 
бесплатне правне помоћи (у даљем тексту: Центар).  
(2) Право на пружање бесплатне правне помоћи, у кривичном и прекршајном поступку 
остварује се у складу са одредбама Закона о кривичном поступку Републике Српске и 
Закона о прекршајима Републике Српске. 



(3) Остваривање права на бесплатну правну помоћ у складу са овим законом не 
ограничава пружање правне помоћи другим органима и организацијама основаним у 
складу са законом. 

Члан 20. 
Право заступања у поступцима из члана 17. овог закона имају  запослени у Центру који 
су овлашћени да се у складу са одредбама процесних закона у Републици Српској могу 
појављивати као пуномоћници у свим поступцима у којима се остварује право на 
бесплатну правну помоћ. 

Члан 21. 
(1) Право заступања у поступцима из члана 17. овог закона имају запослени у Центру, 
дипломирани правници који имају положен правосудни испит и најмање двије године 
радног искуства на правним пословима након положеног правосудног испита.  
(2) Изузетно од става 1. овог члана, право заступања у поступцима из члана 17. става 1. 
тачке 1. овог закона имају и запослени у Центру, дипломирани правници са положеним 
стручним испитом за рад у органима државне управе. 

 
 

Члан 22. 
 (1) У циљу стручног оспособљавања и припремања за обављање послова пружања 
бесплатне правне помоћи, у Центар се могу примити приправници са високом 
стручном спремом – дипломирани правници. 
(2) Приправнички стаж из става 1.  овог члана траје двије године. 
 

Члан 23. 
Центар не може одбити нити ограничити пружање бесплатне правне помоћи осим из 
разлога прописаних овим законом. 
 
ГЛАВА V  
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ 

Члан 24. 
(1) Захтјев за остваривање права на бесплатну правну помоћ у поступку заступања 
подноси се Центру, на прописаном обрасцу, уз доказе о испуњавању услова за 
пружање бесплатне правне помоћи.  
(2) Доказима из става 1. овог члана сматрају се увјерење надлежног органа о 
незапослености, рјешење надлежног органа за социјални рад о статусу корисника, 
потврда о висини примања за запослена лица, увјерење надлежног пореског органа о 
укупно пријављеним приходима који подлијежу опорезивању за подносиоца захтјева и 
чланове његовог породичног домаћинства, увјерење о редовном школовању, рјешење 
о пензионисању, пензиони чек, увјерење о инвалидитету, кућна листа, увјерење о 
посједовању, односно, непосједовању непокретности, увјерење надлежног пореског 
органа о висини пореске обавезе, овјерена изјава о редовним и повременим 
примањима и приходима и друге исправе издате од надлежних органа. 
(3) За тачност података уписаних у захтјеву, под материјалном и кривичном 
одговорношћу одговара подносилац захтјева о чему се упознаје приликом подношења 
захтјева и  потврђује својим потписом. 
(4) Изглед и садржај Обрасца из става 1. овог члана прописује се правилником којег 
доноси министар. 
 



Члан 25. 
Кориснику бесплатне правне помоћи коме је признато право на бесплатну правну 
помоћ у неком  другом предмету у посљедњих шест мјесеци, приликом одлучивања о 
новом захтјеву неће се поново утврђивати испуњеност услова за одобравање 
бесплатне правне помоћи. 

Члан 26. 
(1) Ако се након подношења захтјева провјером утврди да је подносилац захтјева навео 
нетачне податке Центар доноси рјешење којим ће одбити захтјев за одобравање 
бесплатне правне помоћи. 
(2) У случају из става 1. овог члана, подносилац захтјева не може поново поднијети 
захтјев за пружање бесплатне правне помоћи у року од шест мјесеци од дана 
доношења рјешења о одбијању захтјева. 
 

Члан 27. 
Бесплатна правна помоћ неће се одобрити подносиоцу захтјева који је раније одустао 
од захтјева за остваривање бесплатне правне помоћи у истом предмету.  
 

Члан 28. 
(1) О праву на бесплатну правну помоћ одлучује директор Центра рјешењем без 
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтјева.  
(2) Рјешење о одобреној бесплатној правној помоћи важи до правоснажно окончаног 
поступка.  
(3) Директор центра ће одобрити бесплатну правну помоћ и након правоснажно 
окончаног поступка ради изјављивања ванредних правних лијекова, само уколико је 
Центар заступао корисника права на бесплатну правну помоћ у поступку који је 
правоснажно окончан.  
(4) На рјешење из става 3. овог члана подносилац захтјева има право жалбе. 
(5) Жалба се подноси Министарству правде (у даљем тексту: Министарство) у року од 
осам дана од дана достављања рјешења.  
 

Члан 29. 
Директор Центра обавезан је доставити генералну пуномоћ судовима у Републици 
Српској  о лицима овлаштеним за заступање у поступку пружања бесплатне правне 
помоћи. 

Члан 30. 
(1) Ако корисник бесплатне правне помоћи, након доношења рјешења којим му је 
одобрена правна помоћ, промијени адресу становања, а о томе не обавијести Центар, 
не одазове се на позив Центра у року од 15 дана од дана пријема позива без 
оправданог разлога, изричито или прећутно у току поступка одбије сарадњу са 
Центром или на други начин покаже да нема интерес за даље коришћење одобрене 
правне помоћи, директор Центра ће донијети рјешење којим се укида рјешење о 
одобреној правној помоћи и о томе обавијестити корисника правне помоћи и 
надлежни орган пред којим се води поступак. 
(2) На рјешење из става 1. овог члана корисник има право жалбе Министарству у року 
од 8 дана од дана достављања  рјешења. 
 
 



ГЛАВА VI   
УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 
Члан 31. 

Физичко лице стиче статус корисника бесплатне правне помоћи под условом да 
испуњава сљедеће критеријуме:  
 1) финансијски критеријум,  
          2) критеријум личног својства или статуса пред државним органом, 
          3) критеријум очигледне основаности и  
          4) критеријум обавезности по другим законима и међународним конвенцијама.  
 

Члан 32. 
(1) Право на бесплатну правну помоћ по финансијском критеријуму остварују лица 
лошег имовинског  стања. 
(2) Лице лошег имовинског стања је лице које према свом општем имовинском стању и 
стању чланова свога породичног домаћинства нема средстава да плати пуномоћника 
или радње пуномоћника као и трошкове поступка без штете за нужно издржавање 
себе и своје породице и чији приход и приход чланова породичне заједнице у збиру не 
прелази просјечну нето плату остварену на нивоу Републике Српске у претходној 
фискалној години. 
(3) Основ за утврђивање права на бесплатну правну помоћ по финансијском 
критеријуму у породичним домаћинствима са пет или више чланова су приходи и 
примања која у збиру не прелазе двије просјечне нето плате остварене у Републици 
Српској у претходној фискалној години. 
(4) Члановима породице у смислу овог закона сматрају се лица која су као таква 
утврђена Породичним законом Републике Српске, који са корисником  бесплатне 
правне помоћи живе у породичној заједници и које је корисник дужан да издржава. 
 

Члан 33. 
(1) Приходима у смислу овог закона не сматрају се додатак за његу и друга примања за 
његу и помоћ као и додатак за туђу његу и помоћ, дјечији додатак, трошкови превоза 
до посла и повратка са посла, накнада за исхрану у току рада (топли оброк), дневнице 
за службено путовање, стипендије и друга примања намијењена за омогућавање обуке 
и образовања, доходак од рада лица са посебним потребама која примају 
институционалну његу а који се добијају мимо критерија који важе за редовно 
запослење, средства намијењена за санацију посљедица природних непогода и других 
несрећа, накнада за дијете у хранитељском односу коју прима породица подносиоца 
захтјева и примања по основу законског издржавања дјеце.  

(2) Из укупних прихода и примања подносиоца захтјева одбијају се рате кредита за 
прву стамбену јединицу породичног домаћинства као и трошкови мјесечне закупнине 
за стан у којем живи подносилац захтјева са члановима породичног домаћинства под 
условом да има закључен и овјерен  уговор о подстанарском односу. 
(3) Приликом утврђивања права на бесплатну правну помоћ на основу финансијског 
критеријума неће се узимати у обзир приход и имовина оних чланова породице који су 
у поступку супротстављена странка подносиоцу захтјева.  

 

 



Члан 34. 
Корисник права на бесплатну правну помоћ не може бити лице из члана 32. овог 
закона, које у власништву или сувласништву има пословни простор или више од једне 
стамбене јединице као и лице које има регистровану дјелатност. 
 

Члан 35. 
Без обзира на утврђене финансијске критерије из члана 32. овог закона, право на 
бесплатну правну помоћ по критеријуму личног својства или статуса пред државним 
органом имају:       
     1) дјеца у поступку остваривања права на законско издржавање, 
     2) дјеца без родитељског старања, 
     3) чланови породица погинулих и несталих бораца Војске Републике Српске, 
     4) жртве ратне тортуре  
     5) корисници новчане помоћи у складу са важећим прописима којима се уређује 
област социјалне заштите,  
     6) жртве насиља у породици којима се даје приоритет при одобравању бесплатне 
правне помоћи у односу на другог подносиоца захтјева у брачним и породичним 
поступцима,     
    7) лица са инвалидитетом, без обзира на узрок и вријеме настанка инвалидности, 
     8) лица са одузетом пословном способношћу и душевно обољела лица смјештена у 
здравствене установе, 
     9) лица са четверо или више дјеце, све док се дјеца налазе на редовном школовању, 
     10) лица која пријављују корупцију у поступцима везаним за заштиту пријавиоца 
корупције и 
     11) лица којима је то право утврђено другим законима Републике Српске. 
 

Члан 36. 
Приликом одлучивања о захтјеву, Центар цијени све околности и чињенице о предмету 
захтјева те да ли је предмет у вези којег је поднесен захтјев очигледно основан. 
 

Члан 37. 
(1) Предмет у вези којег је поднесен захтјев сматраће се очигледно неоснованим те се 
правна помоћ неће одобрити под следећим условима:  

1) се из самог захтјева, доказа и чињеница на којима се заснива захтјев 
очигледно може закључити да је такав захтјев неоснован или 

2) ако је ријеч о неоправданом вођењу поступка. 
(2) Сматраће се да је у питању неоправдано вођење поступка и када је подносилац 
захтјева у очигледном несразмјеру са стварним изгледом на успјех као и када жели да 
води поступак ради постизања сврхе која је супротна начелима поштења и морала.  
 

Члан 38. 
Правна помоћ пружа се и лицима која на њу имају право по посебним законима или по 
међународним конвенцијама које обавезују Босну и Херцеговину.  
 
 

 
 



ГЛАВА VII 
ПРОМЈЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ И НЕОПРАВДАНО ОДОБРЕНА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ И 

ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 
 

Члан 39. 
(1) Лице којем је одобрена бесплатна правна помоћ, у периоду од одобравања 
бесплатне правне помоћи до окончања поступка, дужно је да обавјештава Центар о 
промјенама свих чињеница и околности које су од утицаја за остваривање права на 
бесплатну правну помоћ о чему се странка обавјештава приликом подношења захтјева. 
(2) Промјене из става 1. овог члана лице којем је одобрена бесплатна правна помоћ 
мора пријавити одмах, а најкасније у року од осам дана од дана кад за њих сазна. 
 

Члан 40. 
(1) Кад Центар утврди да су наступиле околности које указују да лице коме је одобрена 
бесплатна правна помоћ не испуњава више услове за кориштење права на бесплатну 
правну помоћ или их испуњава за неки други облик те помоћи, покренуће по 
службеној дужности поступак утврђивања постојања услова за даље кориштење 
бесплатне правне помоћи. 
(2) Након спроведеног поступка, директор Центра доноси рјешење којим се укида 
рјешење о одобреној бесплатној правној помоћи,  без одлагања, а најкасније у року од 
осам дана окончања поступка из става 1. овог члана. 
 

Члан 41. 
(1) Kao неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ сматра се већ остварена 
бесплатна правна помоћ која је била одобрена на основу нетачних података или је 
несновано кориштена усљед скривања промјене чињеница и околности из члана 40. 
овог закона. 
(2) У случају из става 1. овог члана, лице коме је одобрена бесплатна правна помоћ 
дужно је по трошковнику којег сачини Центар надокнадити трошкове неоправдано 
одобрене бесплатне правне помоћи. 
(3) Центар уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске и 
лице коме је неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ могу закључити споразум 
о начину измирења трошкова неоправдано одобрене бесплатне правне помоћи. 
(4) У случају да лице коме је неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ не 
прихвати споразум из става 3. овог члана или не надокнади трошкове неоправдано 
одобрене бесплатне правне помоћи, Центар ће доставити Правобранилаштву 
Републике Српске  захтјев за покретање поступка пред надлежним судом. 
 

Члан 42. 
(1) Ако је корисник бесплатне правне помоћи потпуно или дјелимично успио са 
тужбеним захтјевом којим му се досуђује нека имовина или приход, осим имовине и 
прихода који се према одредбама овог закона изузимају, корисник бесплатне правне 
помоћи је дужан да уплати износ наплаћених трошкова поступка у корист буџета 
Републике Српске. 
(2) Обавеза враћања средстава постоји само у случају када се током поступка утврди да 
су се финансијске прилике корисника или чланова његовог породичног домаћинства 
битно измијениле, тако да је у могућности потпуно или дјелимично да врати 



бескаматне трошкове за пружену правну помоћ (као нпр. насљедство, поклон, 
промјена посла, добитак на играма за срећу), о чему се доноси посебно рјешење.  
(3) Трошкови заступања Центра обрачунавају се по Тарифи о наградама и накнадама за 
рад адвоката и представљају приход буџета Републике Српске.  
 

Члан 43. 
Ако корисник бесплатне правне помоћи изгуби спор за чије му је вођење одобрено 
правно на бесплатну правну помоћ, не надокнађује трошкове пружања бесплатне 
правне помоћи. 
 
ГЛАВА VIII  
НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ ЗАКОНА И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРУЖАЊА ПРАВНЕ 
ПОМОЋИ 

 
Члан 44. 

(1) Надзор над радом Центра врши Министарство. 
(2) Надзор над савјесним и стручним пружањем бесплатне правне помоћи обавља 
орган пред којим се поступак води и пред којим странка остварује право на бесплатну 
правну помоћ и Министарство. 
(3) Под несавјесним и нестручним пружањем бесплатне правне помоћи сматра се 
пропуштање одређених радњи или рокова као и предузимање радњи супротно 
општим правилима струке и професије усљед којих корисник није остварио своје 
право. 
(4) Када орган из става 2. овог члана утврди да је правна помоћ пружена несавјесно или 
нестручно, о томе одмах обавјештава Министарство. 

 
ГЛАВА VII  
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 45. 

Министар ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети 
Правилник  о изгледу и садржају Обрасца за пружање бесплатне правне помоћи из 
члана  24. став 4. овог закона. 

Члан 46. 
Поступци који су започети а нису окончани до ступања на снагу овог закона, наставиће 
се и окончати по одредбама оног закона који је повољнији за подносиоца захтјева. 
 

Члан 47. 
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о бесплатној правној помоћи 
(„Службени гласник Републике Српске“ , бр.120/08, 89/13 и 63/14). 
 

Члан 48. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
Републике Српске''.   
Број:                             ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:                              године                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ  

Недељко Чубриловић 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
НАЦРТА ЗАКОНА О  ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  
 
 
 

I УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману ХХХII т. 5. и 10. 
на члан 68. Устава Републике Српске, према којем Република уређује и обезбјеђује 
остваривање и заштиту људских права и слобода и организацију, надлежност и рад 
државних органа и у члану 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, којим је 
прописано да Народна скупштина Републике Српске доноси законе, друге прописе и 
опште акте. 

 
 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА 
НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 
 

 
III  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
  
IV  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Остваривање права на правично суђење и једнак приступ правди свим лицима 
без обзира на имовинско стање представља темељно начело и загарантована права 
највишим актима и међународним конвенцијама. У том смислу, Законом о бесплатној 
правној помоћи, сваком физичком лицу које према свом имовинском стању није у 
могућности да оствари право пред судом или другим  органима без штете по нужно 
издржавање себе и своје породице, мора се обезбиједити се бесплатна правна помоћ. 

Закон о бесплатној правној помоћи донесен је 2008. године и измјене истог 
вршене су у два наврата. У периоду од доношења постојећег закона и другим законима 
утврђивало се право на бесплатну првну помоћ (за лица која пријављују корупцију или 
жртве ратне тортуре), а такође се узаказала потреба и за измјенама већ постојећих 
одредби. Важећим законом пружање бесплатне првне помоћи подразумијевало је 
право корисника бесплатне правне помоћи на ослобађање од обавезе плаћања 
судских такси.  Бесплатну правну помоћ, по критерију личног својства или статуса пред 
државним органом, остваривала су лица која су корисници социјалне заштите, а по 
финансијском критерију незапослена лица, лица лошег имовинског стања, корисници 
права на старосну и инвалидску пензију и жртве насиља у породици. Приликом израде 
овог закона, препорзнала се потреба да се корисници бесплатне правне помоћи, 
приликом остваривања својих права ослободе плаћања и  административних такси, да 
се поред лица која испуњавају услове за бесплатну правну помоћ по финансијском 
критерију утврде и нове категорије лица по критерију личног својства или статуса пред 
државним органом као што су чланови породица погинулих и несталих бораца Војске 



Републике Српске, лица са инвалидитетом без обзира на узрок и вријеме настанка 
инвалидности, лица са четверо или више дјеце док се дјеца налазе на редовном 
школовању. Такође, указала се потреба да се прошири дио права који је прописивао 
шта се неће сматрати приходом те се овим законом, приликом утврђивања 
финансијских критерија прописује да се приходом неће сматрати додатак за његу и 
друга примања за његу и помоћ као и додатак за туђу његу и помоћ, дјечији додатак, 
трошкови превоза до послова, накнада за исхрану у току рада (топли оброк), дневнице 
за службено путовање, стипендије и друга примања намијењена за омогућавање обуке 
и образовања, доходак од рада лица са посебним потребама која примају 
институционалну његу а који се добијају мимо критерија који важе за редовно 
запослење, средства намијењена за санацију посљедица природних непогода и других 
несрећа, накнада за дијете у хранитељском односу коју прима породица подносиоца 
захтјева и примања по основу законског издржавања дјеце. Такође, из укупних 
прихода и примања одбијају се и рате кредита за прву стамбену јединицу породичног 
домаћинства као и трошкови мјесечне закупнине за стан у којем живи подносилац 
захтјева са члановима породичног домаћинства под условом да има закључен и 
овјерен  уговор о подстанарском односу. С обзиром да се овим законом прописује 
остваривање права на бесплатну правну помоћ лицима која испуњавању прописане 
услове, посебна пажња дата је дијелу који прописује поступак накнаде штете за лица 
која су приликом подношења захтјева дали нетачне или неистините податке. 

   Имајући у виду да су до сада два пута вршене измјене и допуне постојећег 
закона, те да би потребне измјене прелазиле половину чланова основног текста закона 
приступило се изради  и доношењу новог закона. 

 
V   ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 
 

  
У члановима 1-9. прописује се опште одредбе. Тако се чланом 1. прописује право и 
утврђују корисници бесплатне правне помоћи, облици и субјекти  за пружање 
бесплатне правне помоћи, поступак,  услови и начин остваривања права, промјене 
околности, неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ, трошкови поступка као и 
надзор над примјеном закона и контрола квалитета пружања бесплатне правне 
помоћи. 
Чланом 2. се прописује да се  циљу остваривања права на правично суђење и једнак 
приступ правди, физичком лицу које према свом имовинском стању није у могућности 
да оствари право пред судом или другим  органима без штете по нужно издржавање 
себе и своје породице, обезбјеђује се бесплатна правна помоћ у складу са овим 
законом. 
Чланом 3. се прописује да права утврђена овим законом представљају минимум права 
који се другим законима не могу умањивати, одобрена правна помоћ може се 
ограничити или престати пружати само из разлога прописаних овим законом, а 
грађанин Републике Српске који оствари право на правну помоћ у мјесту свог 
пребивалишта не може бити ускраћен за то право било гдје на територији Републике 
Српске.  
Чланом 4. прописује се да право на бесплатну правну помоћ подразумијева право на 
ослобађање од судских и административних такси које се прописују у складу са другим 
законима. У односу на важећи закон, новина је увођење административних такси. 



Чланом 5. прописује се право кориснику бесплатне правне помоћи да може прије 
покретања судског поступка покушати своје право остварити у поступку посредовања 
или неком другом поступку вансудског рјешавања спора ако за то постоје правни 
услови. 
Чланом 6. прописује се да лице које оствари бесплатну правну помоћ по другом закону, 
не може остварити право на исти облик бесплатне правне помоћи у истој правној 
ствари у складу са овим законом. 
Чланом 7. прописује се да се право на бесплатну правну помоћ у складу са овим 
законом обезбјеђује свима без обзира на национално, односно етничко поријекло, 
расу, боју коже, језик, вјерско или политичко увјерење, пол, полни идентитет, 
сексуалну опредијељеност, здравствено стање, инвалидитет, држављанство, 
пребивалиште или друго лично својство.  
Чланом 8. прописује се да се средства за бесплатну правну помоћ  обезбјеђују у буџету 
Републике Српске. 
Чланом 9. прописује се да се у  поступку одлучивања по захтјеву за одобравање 
бесплатне правне помоћи примјењују одредбе закона којим се уређује управни 
поступак, ако овим законом није другачије прописано. 
Чланом 10. прописује се ко се сматра корисником бесплатне правне помоћи. У смислу 
овог закона, корисницима се сматрају  грађани Републике Српске и друга физичка лица 
која се налазе на територији Републике Српске, а која се идентификују као угрожене 
категорије; физичка лица која се налазе на територији Републике Српске, под 
међународном заштитом у складу са међународним стандардом, а нарочито 
избјеглице, лица под привременим прихватом, жртве трговине људима, а која нису у 
стању да измирују трошкове правне помоћи; физичка лица евидентирана код 
надлежног органа као лица која су претрпјела материјалну штету изазвану ванредном 
ситуацијом у Републици Српској, без обзира на услове прописане овим законом, ако је 
због материјалне штете настале усљед настале ванредне ситуације, привремено или 
трајно угрожена њихова егзистенција. 
Чланом 11. прописују се облици остваривања бесплатне правне помоћи, те се као 
облици утврђују опште обавјештење о правима и обавезама; правни савјет и помоћ у 
попуњавању образаца, правну помоћ у састављању свих врста писмена;  правну помоћ 
у поступцима мирног рјешавања спора (медијација); заступање на суду и  сачињавање 
апелација.  
Чланом 12. прописује се шта се сматра општим обавјештењем. 
Чланом  13. прописује се шта се сматра правним савјетом. 
Чланом  14. прописује се шта се сматра правном помоћи и утврђује обавеза органа да о 
истој води евиденцију. 
Чланом 15 прописује се шта се сматра заступањем на суду. 
Чланом 16. прописује се шта се сматра сачињавањем апелација.  
Чланом 17. корисницима бесплатне правне помоћи утврђује се право на бесплатну 
правну помоћ у  парничном, ванпарничном, извршном и прекршајном поступку,  
управном спору, и  управном поступку у дијелу који се односи на састављање жалби и 
ванредних правних лијекова. 
Чланом 18. прописује се изузеће од примјене овог закона на начин да се бесплатна 
правна помоћ неће одобрити код  уписа у судски регистар пословних субјеката и као и 
другим поступцима код привредних судова, регистрације предузетничке дјелатности,  
регистрације удружења грађана или фондације, прибављања урбанистичке сагласности 



и грађевинске дозволе, као и другим правним радњама у вези са грађењем и 
састављања приватних исправа и уговора (уговори, тестаменти, молбе, захтјеви, 
пуномоћи, друге приватне исправе и слично). 
Чланом 19. прописују се субјекти надлежни за пружање бесплатне правне помоћи. 
Орган надлежан за пружање бесплатне правне помоћи у поступцима из члана 17. 
закона је Центар за пружање бесплатне правне помоћи, а бесплатна правна помоћ у 
кривичном поступку обезбјеђује се путем адвоката сходно одредбама Закона о 
кривичном поступку Републике Српске. Овим законом такође се прописује да 
остваривање права на бесплатну правну помоћ у складу са овим законом не 
ограничава пружање правне помоћи другим органима и организацијама основаним у 
складу са законом. 
Чланом 20. прписује се да право заступања у поступцима из члана 17. овог закона имају  
запослени у Центру који су овлашћени да се у складу са одредбама процесних закона у 
Републици Српској могу појављивати као пуномоћници у свим поступцима у којима се 
остварује право на бесплатну правну помоћ. 
Чланом 21. прописује се да  право заступања у поступцима из члана 17. овог закона 
имају запослени у Центру, дипломирани правници који имају положен правосудни 
испит и најмање двије године радног искуства на правним пословима након положеног 
правосудног испита, а изузетно, право заступања у управном поступку у дијелу који се 
односи на састављање жалби и ванредних правних лијекова имају и запослени у 
Центру, дипломирани правници са положеним стручним испитом за рад у органима 
државне управе. 
Чланом 22. прописује се прописује да се у циљу стручног оспособљавања и 
припремања за обављање послова пружања бесплатне правне помоћи, у Центар могу 
примити приправници са високом стручном спремом – дипломирани правници, а 
приправнички стаж из става 1.  овог члана траје двије године. 
Чланом 23. се прописује да Центар не може одбити нити ограничити пружање 
бесплатне правне помоћи осим из разлога прописаних овим законом. 
Члановима 24-30. се прописује поступак за остваривање права на бесплатну правну 
помоћ. Тако се чланом 24. прописује да се  захтјев за остваривање права на бесплатну 
правну помоћ у поступку заступања подноси  Центру на прописаном обрасцу уз доказе 
о испуњавању услова за пружање бесплатне правне помоћи.  Доказима које корисник 
подноси се сматрају увјерење надлежног органа о незапослености, рјешење 
надлежног органа за социјални рад о статусу корисника, потврда о висини примања за 
запослена лица, увјерење пореске управе о укупно пријављеним приходима који 
подлијежу опорезивању за подносиоца захтјева и чланове његовог породичног 
домаћинства, увјерење о редовном школовању, рјешење о пензионисању, пензиони 
чек, увјерење о инвалидитету, кућна листа, увјерење о посједовању, односно, 
непосједовању непокретности, увјерење надлежног пореског органа о висини пореске 
обавезе, овјерена изјава о редовним и повременим примањима и приходима и друге 
исправе издате од надлежних органа. За тачност података уписаних у захтјеву, под 
материјалном и кривичном одговорношћу одговара подносилац захтјева о чему се 
упознаје приликом подношења захтјева и  потврђује својим потписом. 
Чланом 25. се прописује да кориснику бесплатне правне помоћи, коме је право на 
бесплатну правну помоћ признато у другом предмету у посљедњих шест мјесеци, 
приликом одлучивања о новом захтјеву неће се поново утврђивати испуњеност услова 
за одобравање бесплатне правне помоћи. 



Чланом 26. се прописује да ако се након подношења захтјева провјером утврди да је 
подносилац захтјева навео нетачне податке Центар ће донијети рјешење којим ће 
одбити захтјев за одобравање бесплатне правне помоћи у ком случају подносилац 
захтјева не може поново поднијети захтјев у року од шест мјесеци од дана доношења 
рјешења о одбијању захтјева. 
Чланом 27. се прописује да се бесплатна правна помоћ неће одобрити подносиоцу 
захтјева који је раније одустао од захтјева за остваривање бесплатне правне помоћи у 
конкретном предмету.  
Чланом 28. се прописује да се о праву на бесплатну правну помоћ одлучује рјешењем 
без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтјева.  Рјешење о 
одобреној бесплатној правној помоћи важи до правоснажно окончаног поступка.  
Центар ће одобрити бесплатну правну помоћ и након правоснажно окончаног поступка 
ради изјављивања ванредних правних лијекова, само уколико је Центар заступао 
корисника права на бесплатну правну помоћ у поступку који је правоснажно окончан.  
На рјешење Центра о праву на бесплатну правну помоћ, подносилац захтјева има право 
жалбе Министарству правде у року од 8 дана од дана пријема рјешења.  
Чланом 29. се прописује да директор Центра доставља генералну пуномоћ судовима у 
Републици Српској  о лицима овлаштеним за заступање у поступку пружања бесплатне 
правне помоћи. 
Чланом 30. се прописује да ако корисник бесплатне правне помоћи, након доношења 
рјешења којим му је одобрена правна помоћ, промијени адресу становања, а о томе не 
обавијести Центар, не одазове се на позив Центра у року од 15 дана од дана пријема 
позива без оправданог разлога, изричито или прећутно у току поступка одбије сарадњу 
са Центром или на други начин покаже да нема интерес за даље коришћење одобрене 
правне помоћи, Центар ће укинути рјешење о одобреној правној помоћи и о томе 
обавијестити корисника правне помоћи и надлежни орган пред којим се води 
поступак. 
Члановима 31-38. прописују се услови и начин остваривања бесплатне правне помоћи. 
Тако се чланом 31. прописује да фичко лице стиче статус корисника правне помоћи под 
условом да испуњава сљедеће критеријуме и то финансијски критеријум, критеријум 
личног својства или статуса пред државним органом, критеријум очигледне 
основаности и критеријум обавезности по другим законима и међународним 
конвенцијама.  
Чланом 32. се прописује да право на бесплатну правну помоћ по финансијском 
критеријуму остварују лица лошег имовинског  стања. Лицем лошег имовинског стања 
сматра се лице које према свом општем имовинском стању и стању чланова свога 
породичног домаћинства нема средстава да плати пуномоћника или радње 
пуномоћника као и трошкове поступка без штете за нужно издржавање себе и своје 
породице и чији приход и приход чланова породичног домаћинства у збиру не прелази 
просјечну нето плату остварену на нивоу Републике Српске у претходној фискалној 
години. Основ за утврђивање права на бесплатну правну помоћ по финансијском 
критеријуму у породичним домаћинствима са пет или више чланова су приходи и 
примања која у збиру не прелазе двије просјечне нето плате остварене у Републици 
Српској у претходној фискалној години. Члановима породичног домаћинства у смислу 
овог закона су лица која су као таква утврђена Породичним законом Републике Српске, 
који са корисником  бесплатне правне помоћи живе у породичној заједници и које је 
корисник дужан да издржава. 



Чланом 33. се прописује да се приходима у смислу овог закона не сматрају се додатак 
за његу и друга примања за његу и помоћ као и додатак за туђу његу и помоћ, дјечији 
додатак, трошкови превоза до послова, накнада за исхрану у току рада (топли оброк), 
дневнице за службено путовање, стипендије и друга примања намијењена за 
омогућавање обуке и образовања, доходак од рада лица са посебним потребама која 
примају институционалну његу а који се добијају мимо критерија који важе за редовно 
запослење, средства намијењена за санацију посљедица природних непогода и других 
несрећа, накнада за дијете у хранитељском односу коју прима породица подносиоца 
захтјева и примања по основу законског издржавања дјеце.  Из укупних прихода и 
примања подносиоца захтјева одбијају се рате кредита за прву стамбену јединицу 
породичног домаћинства као и трошкови мјесечне закупнине за стан у којем живи 
подносилац захтјева са члановима породичног домаћинства под условом да има 
закључен и овјерен  уговор о подстанарском односу. Приликом утврђивања права на 
бесплатну правну помоћ на основу финансијског критеријума неће се узимати у обзир 
приход и имовина оних чланова породичног домаћинства који су у поступку противна 
странка подносиоцу захтјева.  
Чланом 34. се прописује да корисник права на бесплатну правну помоћ не може бити 
лице које у власништву или сувласништву има пословни простор или више од једне 
стамбене јединице као и лице које има регистровану дјелатност. 
Чланом 35. се прописује да  без обзира на утврђене финансијске критерије, право на 
бесплатну правну помоћ по критеријуму личног својства или статуса пред државним 
органом имају  дјеца у поступку остваривања права на законско издржавање, дјеца без 
родитељског старања,  чланови породица погинулих и несталих бораца Војске 
Републике Српске, жртве ратне тортуре, корисници новчане помоћи у складу са 
важећим прописима којима се уређује област социјалне заштите,  жртве насиља у 
породици којима се даје приоритет при одобравању бесплатне правне помоћи у 
односу на другог подносиоца захтјева у брачним и породичним поступцима,  лица са 
инвалидитетом, без обзира на узрок и вријеме настанка инвалидности,  лица са 
одузетом пословном способношћу и душевно обољела лица смјештена у здравствене 
установе, лица са четверо или више дјеце, све док се дјеца налазе на редовном 
школовању, лица која пријављују корупцију у поступцима везаним за заштиту 
пријавиоца корупције као и лица којима је то право утврђено другим законима 
Републике Српске. 
Чланом 36. се утврђује обавеза Центра да приликом одлучивања о захтјеву цијени све 
околности и чињенице о предмету захтјева те да ли је предмет у вези којег је поднесен 
захтјев очигледно основан. 
Чланом 37. се прописује да ће се сматрати да је предмет у вези којег је поднесен 
захтјев очигледно неоснован те се правна помоћ неће одобрити ако се из самог 
захтјева, доказа и чињеница на којима се заснива захтјев очигледно може закључити 
да је такав захтјев неоснован или ако је ријеч о неоправданом вођењу поступка. 
Сматраће се да је у питању неоправдано вођење поступка и када је подносилац 
захтјева у очигледном несразмјеру са стварним изгледом на успјех као и када жели да 
води поступак ради постизања сврхе која је супротна начелима поштења и морала.  
Чланом 38. се прописује да се правна помоћ пружа и лицима која на њу имају право по 
посебним законима или по међународним конвенцијама које обавезују Босну и 
Херцеговину.  



Члановима 39-43. прописује се поступак усљед промијењених околности или 
неоправдано одобрене бесплатне правне помоћи као и питање трошкова поступка. 
Тако се чланом 39. прописује да јелице којем је одобрена бесплатна правна помоћ, у 
периоду од одобравања бесплатне правне помоћи до окончања поступка, дужно да 
обавјештава Центар о промјенама свих чињеница и околности које су од утицаја за 
остваривање права на бесплатну правну помоћ о чему се странка обавјештава 
приликом подношења захтјева. Промјене се морају пријавити одмах, а најкасније у 
року од осам дана од дана кад за њих сазна. 
Чланом 40. се прописује обавеза  Центра да када утврди да су наступиле околности које 
указују да лице коме је одобрена бесплатна правна помоћ не испуњава више услове за 
кориштење права на бесплатну правну помоћ или их испуњава за неки други облик те 
помоћи, да покрене по службеној дужности поступак утврђивања постојања услова за 
даље кориштење бесплатне правне помоћи. 
Чланом 41. се прописује да ће се кao неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ 
сматрати већ остварена бесплатна правна помоћ која је била одобрена на основу 
нетачних података или је несновано кориштена усљед скривања промјене чињеница и 
околности. У том случају лице коме је одобрена бесплатна правна помоћ дужно је 
надокнадити трошкове по трошковнику којег сачини Центар. Центар и лице коме је 
неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ могу закључити споразум о начину 
измирења трошкова неоправдано одобрене бесплатне правне помоћи. У случају да 
лице коме је неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ не прихвати споразум из 
става 3. овог члана или не надокнади трошкове неоправдано одобрене бесплатне 
правне помоћи, Центар ће доставити Правобранилаштву Републике Српске  захтјев за 
покретање поступка пред надлежним судом. 
Чланом 42. се прописује да ако је корисник бесплатне правне помоћи потпуно или 
дјелимично успио са тужбеним захтјевом којим му се досуђује нека имовина или 
приход, осим имовине и прихода који се према одредбама овог закона изузимају, 
корисник је дужан да плати буџету износ наплаћених трошкова поступка. Обавеза 
враћања средстава постоји само у случају када се током поступка утврди да су се 
финансијске прилике корисника или чланова његовог породичног домаћинства битно 
измијениле, тако да је у могућности потпуно или дјелимично да врати бескаматне 
трошкове за пружену правну помоћ (као нпр. насљедство, поклон, промјена посла, 
добитак на играма за срећу), о чему се доноси посебно рјешење.  Трошкови заступања 
Центра обрачунавају се по Тарифи о наградама и накнадама за рад адвоката и 
представљају приход буџета Републике Српске.  
Чланом 43. се прописује да ако корисник бесплатне правне помоћи изгуби спор за чије 
му је вођење одобрена правна помоћ, није дужан да надокнади трошкове правне 
помоћи у корист буџета Републике Српске.  
Чланом 44. се прописује да надзор над радом Центра остварује Министарство у складу 
са одредбама Закона о републичкој управи, а надзор над савјесним и стручним 
пружањем бесплатне правне помоћи обавља орган пред којим се поступак води и пред 
којим странка остварује право на бесплатну правну помоћ и Министарство. Под 
несавјесним и нестручним пружањем бесплатне правне помоћи сматра се пропуштање 
одређених радњи или рокова као и предузимање радњи супротно општим правилима 
струке и професије усљед којих корисник није остварио своје право. Када орган пред 
којим се поступак води утврди да је правна помоћ пружена несавјесно или нестручно, 
обавијестиће о томе одмах Министарство. 



Чланом 45. се прописује обавеза Министарства за  прописавање Правилника о  изгледу 
и садржају Обрасца за пружање бесплатне правне помоћи. 
Чланом 46. се прописује да поступци покренути прије ступања на снагу овог закона 
окончаће се по одредбама које су повољнији за подносиоца захтјева. 
Чланом 47. се прописује ступање на снагу престанак важења досадашњег закона. 
Чланом 48. се прописује ступање на снагу овог закона. 
    
VI  УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 
 

Поступку израде овог закона преходиле су консултације са Центром за пружање 
бесплатне правне помоћи. 

 
VII ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА НА УВОЂЕЊЕ 
НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ 
ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ 

 
 

VII  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона нису потребна додатна финансијска средства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


