
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 У складу са Споразумом о сарадњи у реализацији програма Правне клинике, 
Правни факултет Универзитета у Нишу и Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, 
на дан __________. године закључују следећи  

 
 

ПРОТОКОЛ  
о сарадњи у реализацији клиничког програма 

пружања бесплатне правне помоћи  
 
 

Члан 1.  
Овим протоколом уређују се права и обавезе страна уговорница у реализацији 

клиничког програма пружања бесплатне правне помоћи у оквиру Клинике за грађанско 
право Правног факултета у Нишу (у даљем тексту „Правна клиника“).  
 

Члан 2. 
Страна уговорнице се обавезују да ће свака именовати по једног свог запосленог, 

за координацију заједничких активности на реализацији клиничког програма пружања 
бесплатне правне помоћи (у даљем тексту „координатор“).  

 
Члан 3. 

У погледу пријављивање и избор клијената којима ће бити пружана бесплатна 
правна помоћ на Правној клиници, стране уговарнице имају следећа права и обавезе:  
 

• Правни факултет у Нишу доставиће Центру за социјални рад „Свети Сава“ 
текст Правилника о критеријумима за избор клијената, којим су утврђени 
услови под којима Правна клиника пружа бесплатну правну помоћ 
грађанима, врсте и обим правне помоћи и критеријуми по којима се врши 
избор клијената, и да координатору у Центру пружи сва потребна 
објашњења у погледу садржине овог правног акта.  

 
• Правни факултет у Нишу доставиће Центру за социјални рад довољан број 
примерака пријаве за пружање бесплатне правне помоћи.  

 
 



• Координатор у Центру за социјални рад упознаће запослене у Центру са 
одредбама Правилника о критеријумима за избор клијената.  

 
• Запослени у Центру за социјални рад вршиће претходну селекцију 
клијената, у складу са одредбама Правилника о критеријумима за пружање 
правне помоћи, и потенцијалним клијентима пружити помоћ у попуњавању 
пријаве за пружање бесплатне правне помоћи.  

 
• Координатор са Правног факултета ће сваког петка, у 14 часова, од 
Координатора у Центру преузимати пријаве клијената које су прикупљене 
током недеље. 

 
• Надлежни орган Правне клинике, у складу са Правилником о критеријумима 
за избор клијената, врши коначни избор клијената и у најкраћем року 
обавештава Центар за социјални рад којим ће клијентима бити пружена 
бесплатна правна помоћ. 

 
• Правна клиника дужна је да свим пријављеним клијентима пошаље 
обавештење о томе да ли ће им бити пружена правна правна помоћ, а оним 
клијентима којима ће правна помоћ бити пружена, и позив да у одређеном 
термину дођу на Правну клинику.  

 
• Правна клиника дужна је да Центар за социјални рад обавести о исходу 
пружања правне помоћи у року од седам дана од дана окончања процеса 
пружања правне помоћи.  

 
• Правна клиника дужна је да Центру за социјални рад достави годишњи 
извештај о услугама правне помоћи које су пружене клијентима Центра за 
социјални рад.  

 
 

Члан 3. 
Протокол је саставни део Споразум о сарадњи у реализацији програма правне 

клинике и може бити измењен сагласношћу обеју страна уговорница.  
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ 
САВА“ У НИШУ 

 
___________________________________ 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У 
НИШУ 

 
__________________________________ 

 
  


