
На основу члана 26. став 1. и  члана 60. Закона о бесплатној правној помоћи (,,Службени гласник 
Р.Србије“,  број  87/18 ) и  члана 40. став 1. тачка  и тачка 58. Статута oпштине Босилеград 
(„Службени гласник града Врања“ број 3/19 ) Скупштина општине Босилеград на седници 
одржаној дана  07. новембра 2019.  године,  донела је : 

                                                                  О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗОВАЊУ СЛУЖБЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

                                                                        Члан 1.
Овом одлуком уређује се Служба правне помоћи општине Босилеград, поступак пружања 
бесплатне правне заштите мештанима општине Босилеград (у даљем тексту Служба), организација, 
задаци и послови, услови за пружање бесплатне правне помоћи.

                                                                        Члан 2.
Законом о бесплатној правној помоћи детаљно је уређена организација службе, задаци и послови, 
услови за пружање бесплатне правне помоћи.

                                                                        Члан 3. 
Службу чини један извршилац, који је службеник Општинске управе општине Босилеград, 
Саветник за пружање правне помоћи.

                                                                        Члан 4.
Права и обавезе из радног односа Саветник у Служби бесплатне правне помоћи остврарује као 
службеник Општинске управе општине Босилеград.

                                                                        Члан 5.
Служба у свом раду спроводиће Закон о бесплатној правној помоћи, Правилник о упућивању на 
бесплатну правну помоћ (Доношење решења), Правилник о начину вођења евиденције ЈЛС о 
захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи, Правилник о начину  вођења евиденције о 
пруженој бесплатној правној помоћи, Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за 
одобравање бесплатне правне помоћи и Правилник о начину уписа пружалаца бесплатне праве 
помоћи у регистар Министарства и начину вођења регистра, Министра правде број : 110-00-
303/2019-05 од 20.09.2019. године и уредбе о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи (Сл. 
гласник Р.Србије бр. 74/19).

                                                                        Члан 6.
Административне и техничке послове за потребе службе обављаће Општинска управа општине 
Босилеград.

                                                                         Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у  „Службеном гласнику града 
Врања“

                              
                                     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
                                                                  Број : 06-279/2019
                                            У Босилеграду, дана 07.11.2019. године

                                                                                                                       П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                         Славчо Владимиров


