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Правни факултет Универзитета у Нишу  
ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ГРАЂАНСКО ПРАВО 
Клинички програм обуке за заштиту права жена  
 
 

 
 
 
 

На седници чланица/чланова Координационог тима за реализацију Клиничког 
програма обуке за заштиту права жена, одржаној 19. фебруара 2007. године, усвојен 
је 
 

 
ПРАВИЛНИК О  

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР КЛИЈЕНТКИЊА  
 
 

1. Клиника за грађанско право, у оквиру Клиничког програма обуке за заштиту права 
жена, (у даљем тексту „Клиника“) пружаће стручну правну помоћ у виду давања 
правних информација, правних савета и правних мишљења пунолетним женама 
настањеним на територији града Ниша.  

Клиника ће примати клијенаткиње које су на Клинику упутиле општинске службе за 
пружање бесплатне правне помоћи, Центар за социјални рад, Прихватилиште за 
жене и децу жртве насиља и С.О.С. служба, као и клијенткиње које се се лично 
обратиле Клиници.  

Коначни избор клијенаткиња којима ће Клиника пружати бесплатну правну помоћ 
врши Комисија за селекцију клијенткиња, на начин и у поступку регулисаном 
Правилником о раду Клинике за заштиту права жена.   

2. Приликом избора клијенткиња, имаће се у виду чињенице и околности које се тичу: 

 правне ствари  

 правозаштитне потребе   

 клијенткиња 
 
2.1. Околности које се тичу правне ствари 
2.1.1. Клиника ће пружати стручну правну помоћ женама у правним стварима које се 
тичу развода брака, имовинских односа у брачној и ванбрачној заједници, права на 
издржавање, права жена на заштиту од насиља у породици и других правних ствари 
из сфере породичних односа, изузев патернитетских и матернитетских правних 
ствари.  
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2.1.2. Приликом избора предмета, Клиника ће водити рачуна о потреби да предмети 
на којима ће студенткиње/студенти бити ангажовани буду:  

 погодни за едукативни рад и обуку студената, 

 примерени нивоу стручног знања студената,   

 подстицајни и мотивишући за рад студената,  

 разноврсни и илустративни 
 
2.2. Околности које се тичу правозаштитне потребе клијенткиња  
2.2.1. Приликом доношења одлуке о ангажовању Клинике, процењиваће се: 

 конкретна правозаштитна потреба потенцијалних клијенткиња, 
имајући у виду њихове појединачне правне интересе, стварну 
потребу и повод за пружање правне заштите 

 врсту правног добра које треба заштитити, 
 индивидуални и друштвени значај повређеног или угроженог 

субјективног права,  
 евентуалне могућности да се субјективно право оствари без 

интервенције правосуђа;  
 правни и ванправни ефекти које би пружање, односно одбијање 

пружања правне помоћи изазвало у односу на клијенткињу. 

2.2.2. Процена свих наведених околности вршиће се с обзиром на објективну 
животну ситуацију потенцијалних клијенткиња.  
 
  
2.3. Околности везане за клијенткиње  
2.3.1. Приликом избора клијенаткиња којима ће Клиника пружити стручну правну 
помоћ, узеће се у обзир следеће чињенице и околности: 

 укупан социјални положај клијенткиње,   

 конкретна животна ситуација клијенткиње,  

 породичноправни и радноправни статус клијенткиње,  

 имовно стање клијенткиње, 

 опасност од евентуалне дискриминације клијенткиње по основу 
националне припадности, jезика, избегличког статуса, 
политичког опредељења, верског убеђења и др.    

 

2.4. Предности приликом избора клијенаткиња 
Приликом избора клијената, предност ће имати:  

 особе нижег социјалног положаја,  

 особе слабијег имовног стања,  

 незапослене особе, 

 особе из маргинализованих друштвених група.   

          


