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Настоящото Ръководство “За пръв път на съд или в съдебната зала” е изготвено от Комитета 
на юристите за правата на човека YUCOM. Много полезни бяха указанията, получени от г-жа 
Джорджа Харли (експерт по съдебна реформа), г-н Сърджан Свирчев (специалист по публичен 
сектор), г-жа Марина Матич-Бошкович (съветник по съдебна реформа), както и коментарите, 
изпратени от г-жа Виктория Ескивел Корзак (експерт по правата на човека).

Настоящата версия е ръководство-проект, все още в процес на съставяне. Всички предложения 
и коментари са добре дошли, за да стане финалната версия на ръководството приспособена за 
крайния потребител и да осъществи своята цел. Всички предложения можете да изпращате на 
e-mail адрес office@yucom.org.rs.



РЪКОВОДСТВО  
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЪД ИЛИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА:





5РЪКОВОДСТВО  
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЪД ИЛИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

 СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ                                                                                                                 7

ИЩЕЦ

1  ИСКАМ ДА ПРЕДЯВЯ ИСК: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО?          9

2  ИЗГОТВЯНЕ НА ИСКОВА МОЛБА                                                                                     10

2 1 Закони и данни, необходими за изготвяне на исковата молба                      10

2 2 Какво искам от съда: Исковата молба                                                                        13

2 3 Когато не знам какво точно искам от съда: 

       изясняване на претенцията                                                                                           14

3  ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК                                                                                                         14

ОТВЕТНИКI

1  ОТВЕТНИК СЪМ ПО ДЕЛО: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО         17

2  ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОРА НА ИСКОВАТА МОЛБА                                                   19

    2 1 Законни и данни, необходими за изготвяне 

           на отговора на искова молба                                                                                    19

    2 2 Какво искам от съда: прекратяване на делото

           и отхвърляне на исковата молба                                                                             19

3  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТГОВОРА НА ИСКОВАТА МОЛБА                                             21



6 РЪКОВОДСТВО  
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЪД ИЛИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

В СЪДА

1  Как да подготвим изложението; Какво трябва да донеса в съда; 

     Какво да облека; Как да намеря съдебната зала; 

     Какво ще стане ако не се явя?                                                                                           23

2  Как протича едно дело?                                                                                                        25

3  В съдебната зала…                                                                                                                 26

4  Какво ще се случи на следващото заседание?                                                           29

5  Приключване на делото                                                                                                       29

ВЪЗМОЖНИ СИТУАЦИИ СЛЕД ПРОИЗНАСЯНЕ НА ПРИСЪДАТА                              30

КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ?                                                                                                32



7РЪКОВОДСТВО  
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЪД ИЛИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

 ЗА ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ
Не е лесно сами да защитавате правата и интересите си в съда. Вие сте на неизвестен терен, в 
който други участници използват думи, които не разбирате и където са Ви неизвестни правила-
та. Някои от тях са в писан вид, други са неписани правила. Те се научават с години обучение и 
опит. Но две еднакви съдебни дела няма, затова никой не може да Ви гарантира изхода.

НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО НЕ ПРЕДЛАГА ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ СЕБЕ СИ ПРЕД СЪДА  Цел-
та на  ръководството е да ТЪЛКУВА НА ЛАИЦИТЕ СЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ДО НАЙ-ВИ-
СОКАТА ВЪЗМОЖНА СТЕПЕН. В него ще намерите отговори на различните въпроси, които ще 
имате преди започване на делото и които не можете да намерите в закона.

Всъщност, чрез запознаване с настоящото ръководство се надяваме да разберете по-реалис-
тично самия процес, което ще ви даде възможност да решите дали изобщо да образувате дело 
или да намерете достатъчно добри аргументи за Вас и друга страна за мирно разрешаване на 
спора.

ЕКИП YUCOM



 
 
 
 
 
ИЩЕЦ
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 1  ИСКАМ ДА ПРЕДЯВЯ ИСК: 
   КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО?

Ако искате съдът да вземе решение, с което друго лице (държава, предприятие, физическо лице) 
се задължава нещо да направи или да спре с извършването на определена дейност, трябва да 
предявите иск в съда срещу посоченото лице.

 ` ЗА ГРАЖДАНСКИЯ ИСК СЕ СЪБИРА ТАКСА НА САМОТО НАЧАЛО 
 НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

Ако не притежавате средства за такса, можете да подадете молба до съдията за освобождаване 
от такси и разноски, защото не сте в състояние да плащате, поради финансовите си възможности. 
Внимавайте! За всичките твърдения са Ви необходими доказателства. Трябва да предоставите офи-
циални документи (например Документ издаден от Националната служба по заетостта, удостоверя-
ващ безработица; служебна бележка за изплатена пенсия; удостоверения за раждане на децата; удос-
товерения за собственост над недвижими имоти (нотариални актове), издадени в общината; итн.). 
Можете да поискате да платите таксата разсрочено. Възползвайте се своевременно от своите права.

ТАКСА ПО МОЛБА ЗА РАЗВОД: 2,660 RSD
ТАКСА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ВЗЕМАНЕ ОТ 900,000 RSD: 38,300 RSD

 ` ОТ ВАС ЗАВИСИ ДА ГО ДОКАЖЕТЕ!
Доказателства са необходими за всички твърдения. ПО ПРАВИЛО БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЩЕ 
ЗАГУБИТЕ ДЕЛОТО.

ДОКАЗАТЕЛСТВА СА: Документите (като договори, квинтации, фактури, извлечения от граж-
данските регистри, коресподенция, копие на писма от електронната поща, свидетели – адреси-
те на които трябва да са посочени, експертиза – определена от съда,  разследване – рядко се 
използва в гражданско дело)

VВИЕ ПРЕДЛАГАТЕ И ПРЕДОСТАВЯТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА. Предлагане означава, че са ясно 
посочени в иска (Например, ако Вие твърдите, че някой Ви дължи нещо и имате свидетел за 
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това, предлагате доказателството: Изслушване на свидетеля Пера Перич. Ако имате квинтация, 
предлагате доказателството: квинтацията от 05.05.2010 г, а копия на квинтацията предоставяте 
в повече екземпляри и предоставяте заедно с иска).

Доказателствата трябва да посочите и в исковата молба и да ги предоставите в достатъчен брой ек-
земпляри за съда и за другата страна в производството, съответно доказателствата трябва да пре-
доставите на съда не по-късно от първото явяване по призовката, изпратена от съда (първото съдеб-
но заседание). ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕД ТОВА НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА.

СЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДЪЛЖАВАТ ДЪЛГО. ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНОТО 
РЕШЕНИЕ МОГАТ ДА МИНАТ И НЯКОЛКО ГОДИНИ. ВЪОРЪЖЕТЕ СЕ С ТЪРПЕНИЕ.

 2  ИЗГОТВЯНЕ НА ИСКОВА МОЛБА

2.1 Закони и данни, необходими за изготвяне на исковата молба
Не е лесно да се изготви искова молба. ПОДГОТВЕТЕ СЕ. Добра искова молба трудно ще 
изготвите без познаване на Гражданско процесуалния кодекс, уреждащ тази област.

Например, за производството по трудово дело Ви е необходим Кодекс на труда, за 
обезщетение Ви е необходим Закон за задълженията и договорите, за развод е необходим 
Семеен кодекс.

Трябва да са Ви известни лични данни на ответника. По правило, според адреса на местоживеене 
или седалището на ответника предявявате искова молба до съответния съд.

Задължително е да определите стойност на съдебното производство. БЪДЕТЕ РЕАЛНИ. Стой-
ността на производството определя съдебната такса, която плащате.

Юристите използват МОДЕЛИ НА ИСКОВИ МОЛБИ и ОБРАЗЦИ.
Ще Ви дадем пример.
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ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
ЗА ПРИЧИНЕНИ ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ

 

РАЙОНЕН СЪД _______________

ИЩЕЦ: _________________ от ______________, ул: ______________ № ___

ОТВЕТНИК: _____________ от ______________, ул: ______________ № ___

ИСКОВА МОЛБА
ЗА ОБЕЩЕТЕНИЕ

Стойност на производството:_______RSD

На ________ г, ответникът е нанесъл на ищеца тежки телесни повреди, а именно 
фрактура на носа. Поради извършеното престъпление, на ответника е определе-
но от ______ съд наказание лишаване от свобода с продължителност  ________.

ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1. Съдебни книжа ________ съд № _________
   2. Удостоверението за здравословно състояние на ищеца

Поради горепосочената повреда, ищецът е бил временно неработоспособен 
в продължение на _____ месеца, в резултат от което е загубил печалба в 
размер на _______ RSD.

ДОКАЗАТЕЛСТВО: Удостоверение, издадено от работодателя на ищеца 
_____________, на ___________ г.

След нараняването, ищецът е имал две операции на носа, поради които е търпял 
висока степен на болка, с продължителност дълъг период от време. Ищецът 
смята, че справедливо обезщетение за посочените болки е _________ RSD.

ДОКАЗАТЕЛСТВО: Медицинска експертиза
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Като трайна последица от нараняването, ищецът страда от затруднено ди-
шане, което предизвиква намалена обща жизнеспособност. Ищецът смята, 
че справедлива глоба за душевните страдания, вследствие на намалената 
жизнеспособност е в размер на_________ RSD.

И накрая, ищецът е претърпял интензивен страх в момента на нараняване-
то, както и по-късно по време на операциите, страхувайки се от последици, 
някои от които са и възникнали, и въз основа на обезщетението за прежи-
вян стрес ищецът иска обезщетение в размер на _______RSD.

ДОКАЗАТЕЛСТВО:  Експертиза

Имайки предвид всичко горепосочено, въз основа на чл 195 и 200 от Закона 
за задълженията и договорите, ищецът подава настоящия иск и предлага на 
съда, след разглеждане на делото да

Р Е Ш И

Да задължи ответника да заплати на ищеца обезщетение, поради нанасяне 
на тежки телесни повреди, сумите както следва:

- за загубена печалба по време на временна неработоспособност в 
размер на _______ RSD;

- за претърпени физически болки в размер на _______ RSD;

- за причинени душевни страдания в размер  на_______ RSD;

- за претърпен стрес в размер на _______ RSD, което е общо _______ 
RSD, плюс законна лихва, считано от предявяването на иска до деня на 
плащане, и да плати разходите на ищеца за гражданското дело, всичко 
в 15-дневен срок под заплаха на принудително изпълнение;

В ___________,
Дата __________  ПОДПИС НА ИЩЕЦА
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2.2 Какво искам от съда: Искова молба
От голямо значение е ясно да определите какво искате от съда. Това се нарича ‘формулиране 
на исковата претенция’, и представлява основния въпрос в съдебното производство. По 
правило се формулира след описанието на събитието,  вследствие на което подавате иска и 
мотивирането на принадлежащите права.

Ще Ви дадем пример:

С оглед на гореизложеното, предлагам на съда да вземе решение, с което се

Приема исковата претенция и задължава ответника Пера Перич от Белград,  да плати 
на ищеца Марко Маркович от Смедерево, по банкова сметка номер vvv-vvvvv-vvv, 
открита в банка Y, сума в размер 8,000 RSD дълг, със законна лихва от 15 май 2015 
година в 15-дневен срок от датата на получаване на решението.

Задължава се ответникът Пера Перич от Белград да плати на ищеца разходите за 
съдебното производство в 15-дневен срок.
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Още един пример:

С оглед на гореизложеното ,предлагам на съда да вземе решение, с което се

Приема исковата претенция и задължава ответника, Agroekonom DOO, предприятие 
със седалище в Белград, да изплати на ищеца неплатените възнаграждения за месец 
април 2016 година сума в размер 26,000 RSD, със законна лихва от 31 май 2016 до 
изплащането, за май 2016 година сума в размер 26,300 RSD, със законна лихва от 30 
юни 2016 до датата на изплащане;

Ответникът, Agroekonom DOO, със седалище в Белград, се задължава да плати на 
ищеца разходите за съдебното производство в 15-дневен срок.

И
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2.3. Когато не знам какво точно искам от съда:  
 формулиране на исковата претенция
Ако не сте в състояние да определите исковата претенция, например защото  не знаете кол-
ко точно Ви дължи работодателят, трябва да поискате съдебна финансово-икономическа 
експертиза. Също така, не е необходимо да знаете размера на глобата за нематериално обезще-
тение, т.е. ако сте претърпели повреда или стрес, Вие не сте в състояние да оцените стойността 
на справедливата глоба. Това ще определи вещо лице в хода на делото. Когато вещото лице 
определи сума в експерното си мнение, а Вие сте съгласни със сумата, ще бъдете в състояние 
да определите сумата, която искате от лицето, отговорно за обезщетението. На съда ще 
предоставите официалното заявление с определената искова претенция.

ПОМОЩ!

Образците често могат да се намерят онлайн, но можете и да се обадите на безплатна 
правна помощ за съвет. Попитайте в общината, в която живеете или пребивавате за 
служба на безплатна правна помощ. Те ще Ви помогнат.

 3  ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК

Изготвили сте искова молба;

Направили сте повече копия на исковата молба (най-малко две);

Подписали сте всички екземпляри;

Направили сте копия на всички доказателства, които представяте в същия брой на 
екземпляри както и исковата молба (най-малко две);

Сложили сте всичките документи (в плика)

Подали сте плика в пощенския офис (изпратено чрез препоръчаната поща) или сте 
подали лично на съдебното гише
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ПРЕДЯВИЛИ СТЕ ИСК!

Очаквайте скоро да получите НОМЕР НА ДЕЛОТО И НАЗНАЧЕН СЪДИЯ. ОЧАКВАЙТЕ 
ПРИЗОВКА ОТ СЪДА, СЪДЪРЖАЩА НОМЕР НА ДЕЛОТО, НАЗНАЧЕНИЯ СЪДИЯ И НОМЕР НА 
СЪДЕБНАТА ЗАЛА. СЪДЪТ ВИ ПРИЗОВАВА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

От този момент, всяко официално заявление пратено до съда задължително трябва да 
има номера на Вашето дело.



 
 
 
 
 
ОТВЕТНИК
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 1  ОТВЕТНИК СЪМ ПО ДЕЛО: КАКВО ТРЯБВА ДА  
  ЗНАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО?

Ако срещу Вас е предявен иск, а Вие не приемате исканото в съдебното производство, имате 
право да представите отговор на исковата молба.

ВНИМАВАЙТЕ! Ако не представите отговора на искова молба в срока, определен в съдебната 
призовка, съдът може да вземе решение във ваша вреда, поради неявяване на насрочено за-
седание.

Моля имайте предвид, че за отговора на исковата молба се събира такса. Понякога съдът 
може да Ви изпрати предупреждение, но не е задължително.

 ` ЗА ОТГОВОРА НА ИСКОВАТА МОЛБА ИСК СЕ СЪБИРА ТАКСА ВЕДНАГА, В САМОТО 
НАЧАЛО НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

Ако не притежавате средства за такса, можете да подадете молба до съдията за освобож-
даване от такси и разноски, защото не сте в състояние да плащате, поради финансовите си 
възможности. Внимавайте! За всичките твърдения са Ви необходими доказателства. Трябва 
да предоставите официални документи (например Документ издаден от Националната служ-
ба по заетостта, удостоверяващ безработица; служебна бележка за изплатена пенсия; удосто-
верения за раждане на децата; удостоверения за собственост на недвижими имоти (нотари-
ални актове), издадени в общината; итн.). Можете да поискате  да платите таксата разсрочено. 
Възползвайте се своевременно от Вашите права.

 ` ОТ ИЩЕЦА ЗАВИСИ ДА ГО ДОКАЖЕ!

Все пак, за всичките Ви твърдения са необходими доказателства.

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СА: Документи (като договори, квинтации, фактури, извлечения от граж-
дански регистри, коресподенция, копие на писма от електронната поща, свидетели – адреси-
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те на които трябва да са посочени, експертиза – определена от съда,  разследване – рядко 
се използва в гражданското дело)

ВИЕ ПРЕДЛАГАТЕ И ПРЕДОСТАВЯТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА. Предлагане означава, че са 
ясно посочени в отговора на искова молба (например, ако Вие твърдите, че някой Ви дължи 
нещо и имате свидетел за това, предлагате доказателство: Изслушване на свидетеля Пера 
Перич. Ако имате квинтация, предлагате доказателство: квинтация от 05.05.2010 г, а копия 
на квинтацията предоставяте в повече екземпляри и предоставяте заедно с отговора на 
исковата молба.

Доказателствата трябва да посочите и в отговора на исковата молба и да ги предоставите 
в достатъчан брой екземпляри за съда и другата страна в производството, съответно 
доказателствата трябва да предоставите на съда не по-късно от първото явяване по 
призовката изпратена от съда (първото съдебно заседание). ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕД ТОВА 
НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПРЕДСТАВЯТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА.

 ` СЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДЪЛГО. ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ МОГАТ ДА МИНАТ И НЯКОЛКО ГОДИНИ. АКО 
ВЕРОЯТНОСТТА ДЕЛОТО ДА Е С БЛАГОПРИЯТЕН ИЗХОД Е МАЛКА, ИМАЙТЕ 
ПРЕДВИД, ЧЕ СЪДЕБНИТЕ РАЗХОДИ И ТАКСИ, КАКТО И ЛИХВИ, ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ 
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

 ` ПРЕЦЕНЕТЕ ДОБРЕ.
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 2  ИЗГОТВЯНЕ НА ОТГОВОР 

  НА ИСКОВАТА МОЛБА

2.1 Закони и данни, необходими за изготвяне 
 на отговора на исковата молба
Не е лесно да се напише отговор на исковата молба. ПОДГОТВЕТЕ СЕ. Добър отговор на 
исковата молба трудно ще изготвите без познаване на Гражданско процесуалния кодекс, 
уреждащ тази област. В самото начало на отговора задължително посочете номера на делото, 
получен в съдебната призовка. Например П259/2016. П означава “парница” (гражданско дело), 
259 е номер на делото, 2016 година е годината на завеждане на делото.

Отговорът на исковата молба преди всичко предполага внимателно четене на исковата молба. 
Не навлизайте в други подробности. Концентрирайте се върху претенцията и предложените 
доказателства. Посочете защо искът и исковата молба са НЕОСНОВАТЕЛНИ. Опровергавайте 
преди всичко фактите, но можете да атакувате и доказателствата и тяхната точност (валидност).

Имайте предвид следното: В съдебната зала нямате прекалено много време за 
поясняване на написаното в отговора. Затова внесете всичко в официалното 
заявление.

2.2. Какво искам от съда - прекратяване 
 на делото и отхвърляне на исковата молба
По правило, ако не приемате исканото в исковата молба, предлагате на съда да ПРЕКРАТИ 
делото, съответно да ОТХВЪРЛИ исковата молба. Допълнително искате от съда ищецът да 
плати съдебните такси и разходи.

След като сте прочели исковата молба, ако намирате, че са налице причини, посочени 
в Гражданско процеусалния кодекс за прекратяване на делото, посочете ги и искайте 
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прекратяване на делото от съда. Като предпазна мярка, поискайте от съда отхвърляне на исковата 
молба. За всичко посочете причини и с отговора предложете и представете доказателствата.

Всичко, за което искате да възразите на ищеца, напишете в отговора на исковата молба. В този 
смисъл, ако смятате, че е изтекъл давностен срок на вземанията, напишете това. Ако смятате, 
че не дължите сумата, поради недоставката на стоката, напишете в отговора възражение за 
неизпълняемост на договора. Ако знаете за възникналата вреда, но не Вие сте направили 
определеното действие, посочете това.

ПОМОЩ!

Образците често могат да се намерят онлайн, но можете и да се обадите на безплатна 
правна помощ за съвет. Попитайте в общината, в която живеете или пребивавате за 
служба за безплатна правна помощ. Те ще Ви помогнат.



21РЪКОВОДСТВО  
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЪД ИЛИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

 3  ПОДАВАНЕ НА ОТГОВОР 
   НА ИСКОВАТА МОЛБА

Изготвили сте отговора на исковата молба;

Направили сте повече копия (най-малко две);

Подписали сте всички екземпляри;

Направили сте копия на всички посочени доказателства в същия брой 
екземпляри, както и отговора на исковата молба (най-малко две);

Сложили сте всичко (в плика)

Подали сте плика в пощенския офис (изпратено чрез препоръчаната поща) или 
сте подали лично на съдебното гише

ВНЕСОХТЕ ОТГОВОРА НА ИСКОВАТА МОЛБА!

От този момент, всяко официално заявление пратено до съда задължително 
трябва да има номера на Вашето дело.



В СЪДА
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 1  ПОДГОТОВКА ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО; КАКВО 
  ТРЯБВА ДА ДОНЕСА В СЪДА; КАКВО ДА 
  ОБЛЕКА; КАК ДА НАМЕРЯ СЪДЕБНАТА ЗАЛА; 
  КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО НЕ СЕ ЯВЯ?

Как ищецът подготвя изложението?
Първото Ви изложение представлява съкратено излагане на иска, с кратък преглед на посоченото 
от ответника в отговора на исковата молба, който сте получили междувременно. Трябва да 
кажете дали твърденията, посочени от ответника, са ОСНОВАТЕЛНИ или НЕОСНОВАТЕЛНИ, 
пояснете защо са неоснователни и предложете доказателствата, потвърждаващи това.

Ищец: “Заставам зад твърденията, посочени в иска и исковата молба  Предлагам на съда да 
приеме исковата молба и да наложи на ответника да заплати дълга на ищеца ”

“Предлагам на съда да прегледа предоставените договори, извлечения, копия на кореспо-
денцията, както и този договор, който сега предоставям на съда и другата страна; да се из-
слушат свидетелите Пера Перич, ул  адрес, и Симон Царич, ул  адрес, във връзка с обстоятел-
ство       Предлагам на съда да определи финансова експертиза, за да се установи дължимата 
разлика в заплатите ”

Как ответникът подговя изложението?
Първото Ви изложение е повтаряне на отговора на исковата молба.

Ответник: ”Заставам зад твърденията, дадени като отговор на исковата молба  Предлагам на 
съда да прекрати делото поради         Като предпазна мярка предлагам на съда да отхвърли 
исковата молба поради     ”

“Предлагам на съда да прегледа предоставените договори, извлечения, копия на коресподенцията, 
както и този договор, който сега предоставям на съда и друга страна; да се изслушат свидетелите 
Ваня Лак, ул  адрес, и Коя Татич, ул  адрес, във връзка с обстоятелство       Предлагам на съда да опре-
дели финансова експертиза, за да се установи дължимата разлика в заплатите ”
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ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: Нямате прекалено много време за пояснение на твърде-
нията в съдебната зала. Придържавайте се към официалното Ви заявление.

 ` КАКВО ДА ДОНЕСА В СЪДА?

Обмислете действията си. Купете папка. Донесете делото. Донесете други доказателства (лични 
документи в три копия), които потвърждават Вашите твърдения. Всичките доказателства предос-
тавяте на първото заседание. Това е и първото Ви идване в съда, когато съдията ще реши кого ще 
изслуша и защо. Папката с документите винаги трябва да е с Вас.

 ` ОБЛЕЧЕТЕ СЕ ПОДХОДЯЩО

Имайте предвид, че на влизане в съдебната сграда, ще бъдете проверени от съдебната охрана 
и те няма да Ви допуснат вътре ако облечете шорти или ако раменете Ви са непокрити, дори и 
през горещите летни месеци. Пръстите на краката не трябва да се виждат. Ако не Ви пускат въ-
тре, прочетете раздел КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО НЕ СЕ ЯВЯ?

 ` КАК ДА НАМЕРЯ СЪДЕБНАТА ЗАЛА?

Носете със себе си съдебната призовка. В нея пише номера на съдебната зала и името на назна-
чения съдия. Попитайте съдебния охранител къде се намира съдебната зала, в която се явявате. 
Големите съдилища имат голям брой съдебни зали.

 ` НАМЕРЕТЕ МЯСТОТО ПРЕД СЪДЕБНАТА ЗАЛА И ЧАКАЙТЕ.

В уреченото време съдебният служител – секретар-протоколист  ще излезе от залата и ще при-
зове ищеца и ответника по делото. Веднага влизате в съдебната зала, в която Ви чака съдия.

 ` КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО НЕ СЕ ЯВЯ?

Ако сте ищец по делото и не се явите без уважителна причина за неявяване, изпратена до съда, 
искът ще се счита за оттеглен. Всичките разходи по делото ще са за Ваша сметка.

Ако сте ответник по делото и не се явите без уважителна причина за неявяване, изпратена до 
съда, в случай на достатъчно доказателства срещу Вас, съдът може по предложене на ищеца, да 
вземе решение. Плащате всички разходи по делото.

(МОЖЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА ИЗПРАТИТЕ УВАЖИТЕЛНАТА ПРИЧИНА ЗА НЕЯВЯВАНЕ С 
ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА..
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 2  ХОД НА СЪДЕБНОТО ДЕЛО

Съдебното производство се провежда чрез заседанията  Първият път, ко-
гато се явявате в съда, идвате за първо съдебно заседание по делото  Пър-
вото заседание е особено, тъй като за пръв път се запознавате със съдията 
по делото  Независимо дали сте ищец или ответник, на първото заседание 
трябва да повторите това, което искате от съда  Също така, на настоящото 
заседание предлагате прегледа на доказателствата  Съдът ще приеме или 
отхвърли предложенията Ви във връзка с доказателствата  Някои от тях ще 
счете за излишни или без значение  Не забравяйте, че Вие знаете кои от 
свидетелите са важни за Вас  Настоявайте за тях  Ако свидетелите са много 
на брой, тактически се откажете от онези, с по-малко знания във връзка с 
обстоятелството  Ищецът трябва да предложи времева рамка, което е пе-
риод, в рамките на който предлагате край на съдебното производство  На-
пример, ако имате двама свидетели, можете да предложите два заседания 
и 3 месеца за приключване на съдебното производство  Съдията, съгласно 
знанието и наличното време, ще определи времева рамка 
На следващите заседания се “преглеждат доказателствата”  Това означава, 
че съдът изслушва свидетелите и страните  След като всичките доказател-
ства са представени, производството приключва с “приключване на глав-
ното разглеждане” 
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 3  В СЪДА
 ` КЪДЕ ДА СЕДНА В СЪДЕБНАТА ЗАЛА?

Ако сте ищец, ще седнете от дясната страна от съдията. Ако сте ответник, ще седнете от лявата 
страна от съдията.

ВЛЕЗЛИ СТЕ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА И СТЕ ЗАЕЛИ СВОЕТО МЯСТО.
ЗАСЕДАНИЕТО ЗАПОЧВА: Съдебното производство започва, когато съдията започне с потвърждава-
нето на присъстващите, с въпроса кой се явява за ищеца. Когато се обръщате към съда, станете прав. 
Ищецът произнася че се явява лично, т.е. уведомява съдията, че той/тя е ищецът. Съдията повтаря 
всичко, което кажете, защото диктува на секретар-протоколист, записващ всичко в ПРОТОКОЛ.
След това, съдия пита кой се явява за ответника. Когато се обръщате към съда, станете прав. От-
ветникът произнася, че се явява лично. Когато константира, че призованите лица присъстват на 
заседанието, съдията дава думата на ищеца.

ИЩЕЦЪТ СТАВА И СЕ ОБРЪЩА КЪМ СЪДА.
Имайте предвид следното: Не говорете и никога не се обръщате към ответника. Обърнат/а сте 
към съдията. Съдията ви слуша, задава въпроси и диктува на секретар-протоколист на езика, полз-
ващ се в съдебната зала.
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ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ИЩЕЦА:

“Заставам зад твърденията, посочени в иска и исковата молба. Предлагам на съда да приеме 
исковата молба и да наложи на ответника да заплати дълга на ищеца.”

“Предлагам на съда да прегледа предоставените договори, извлечения, копия на коресподенци-
ята, както и този договор, който сега предоставям на съда и другата страна; да се изслушат свиде-
телите Пера Перич, ул. адрес, и Симон Царич, ул. адрес, във връзка с обстоятелство...... Предлагам 
на съда да определи финансова експертиза, за да се установи дължимата разлика в заплатите.”

“Предлагам времова рамка от три месеца и три заседания.”

ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ОТВЕТНИКА:

“Заставам зад твърденията, дадени като отговор на исковата молба. Предлагам на съда да 
прекрати делото поради.......  Като предпазна мярка предлагам на съда да отхвърли исковата 
молба поради………..”

“Предлагам на съда да прегледа предоставените договори, извлечения, копия на коресподен-
цията, както и този договор, който сега предоставям на съда и другата страна; да се изслушат 
свидетелите Ваня Лак, ул. адрес, и Коя Татич, ул. адрес, във връзка с обстоятелство...... Предлагам 
на съда да определи финансова експертиза, за да се установи дължимата разлика в заплатите“
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КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО НЕ 
РАЗБИРАМ КАКВО МИ КАЗВА 

СЪДИЯТА, СЪОТВЕТНО КАКВО 
ДИКТУВА НА СЕКРЕТАР-

ПРОТОКОЛИСТА?

В ПРОТОКОЛА СЕ ЗАПИСВА 
ВСИЧКО ОТ СЪДЕБНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО  ВСИЧКО КОЕТО Е 
КАЗАНО ИЛИ НАПРАВЕНО, А НЕ Е 
В ПРОТОКОЛА, ВСЕ ЕДНО НЕ СЕ Е 
СЛУЧИЛО  ЗАТОВА, АКО СМЯТАТЕ, 

ЧЕ НЕЩО Е МНОГО ВАЖНО, А 
НЕ Е ВПИСАНО В ПРОТОКОЛА, 

НАСТОЯВАЙТЕ ДА ВЛЕЗЕ В НЕГО.

Не се срамувайте. Независимо дали сте с 
основно или висше образование. Юри-
стите използват специален речник. Ако 
не разбирате какво казва съдията, сво-
бодно кажете, че не разбирате въпроса 
или това, което е записано в протокола.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ: Съдията обявява край на заседанието 
и насрочва следващо заседание, като диктува за протокола дата и час. Протоколът се 
печата. Идвате до масата на секретар-протоколист и подписвате протокола. Излизате 
от съдебната зала.
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 4  КАКВО СЕ СЛУЧВА НА СЛЕДВАЩОТО 
  ЗАСЕДАНИЕ?

Протоколът обикновено съдържа информация за следващото заседание. На края на за-
седанието съдията решава хода на делото, например повиква свидетелите за изслуш-
ване, съответно вещото лице за предоставяне на експертно мнение.
Следващото заседание винаги започва по същия начин. Съдията проверява дали всички при-
състват. След това повиква ищеца да говори. Ищецът предлага приемане на исковата молба. 
След това предлага представяне на доказателствата, определени на първото заседание. Напри-
мер предлага изслушването на свидетеля Пера Перич.
Ответникът предлага отхвърляне на исковата молба. След това предлага представяне на доказа-
телствата, определени на първото заседание.

Ако свидетелят е призован, ще бъде изслушан. Съдията разпитва свидетеля. След това повиква 
ищеца и ответника да задават въпроси. Гледайте към съдията, когато задавате въпроси. Свиде-
телят също така отговаря на съдията. Не коментирайте свидетелски показания.
Експертизата обикновено се предоставя в писмен вид. Можете да оспоравате несъответствия в 
експертното мнение и експертизата. Ако не приемате експертизата, можете да поискате допъл-
нителна или нова експертиза. Плащате авансово на вещо лице.

 5  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛОТО
Когато няма повече свидетели за изслушване, съдът прекратява представянето на доказател-
ствата. Обърнете внимание – ако сте ищец, до този момент исковата молба траябва да е уточне-
на. Незабавно след вписването в протокола, че представянето на доказателствата е приключено, 
ще Ви попитат за заключително изявление. Независимо дали сте ищец или ответник, припомнете 
доказателствата във Вашата полза и искайте от съда, въз основа на доказателствата, да приеме, 
съответно отхвърли, исковата молба.

Чакайте решението (около един месец).

КЪСМЕТ.
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 РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА ИЗХОД 
 ОТ СЪДЕБНОТО ДЕЛО

ЗА ИЩЕЦ А ЗА ОТВЕТНИК А
ВАРИАНТ1

Получихте решението. Молбата Ви е удовлет-
ворена. Чакате обжалване от другата страна. 
Дори след два месеца не получавате жалбата. 
Отивате до съда и проверявате дали е предя-
вена жалба.  Не е предявена, срокът за обжал-
ване е изтекъл. Честито!

ВАРИАНТ 1

Получихте решението. Отхвърля се исковата 
молба. Чакате обжалване от другата страна. 
Дори след два месеца не получавате жалбата. 
Отивате до съда и проверявате дали е предя-
вена жалба.  Не е предявена, срокът за обжал-
ване е изтекъл. Честито!

ВАРИАНТ 2

Получихте решението. Молбата Ви е удо-
влетворена. Получихте жалбата. Можете да 
пишете отговора на обжалването. Чакате 
решението на втората инстанция. Обжалва-
нето се отхвърля като неоснователно и се 
потвърждава решението на първата инстан-
ция (една година по-късно). Честито!

ВАРИАНТ 2

Получихте решението. Отхвърля се исковата 
молба. Получихте жалбата. Можете да пишете 
отговора на обжалването.  Чакате решението 
на втората инстанция. Отхвърля се обжалва-
нето като неоснователно и потвърждава ре-
шението на първата инстанция (една година 
по-късно). Честито!

ВАРИАНТ 3

Получихте решението. Молбата Ви е удо-
влетворена. Получихте жалбата. Можете да 
пишете отговора на обжалването. Чакате ре-
шението на втора инстанция. Жалбата е удо-
влетворена като основателна. Връщате се в 
първата инстанция, т.е. отново се насрочват 
заседания. (Поздравленията са възможни, но 
едва след окончателното решение)

ВАРИАНТ 3

Получихте решението. Отхвърля се исковата 
молба. Получихте жалбата на ищеца. Можете 
да пишете отговора на обжалването. Чакате 
решението на втора инстанция. Жалбата е 
удовлетворена като основателна. Връщате се 
в първата инстанция, т.е. отново се насрочват 
заседания. (Поздравленията са възможни, но 
едва след окончателното решение)
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ЗА ИЩЕЦ А ЗА ОТВЕТНИК А
ВАРИАНТ 4

Получихте решението. Молбата Ви е удо-
влетворена. Получихте жалбата. Можете да 
пишете отговора на обжалването. Чакате 
решението на втора инстанция. Жалбата е 
удовлетворена като основателна. Изменят 
решението и отхвърлят исковата молба. (За-
губихте, плащате разходите по делото.)

ВАРИАНТ 4

Получихте решението. Молбата Ви е удо-
влетворена. Получихте жалбата. Можете да 
пишете отговора на обжалването. Чакате ре-
шението на  втора инстанция. Жалбата е удо-
влетворена като основателна. Изменят реше-
нието и приемат исковата молба. (Загубихте, 
плащате разходите по делото.)

ВАРИАНТ 5

Получихте решението. Отхвърля се исковата 
молба. Обжалвате решението. Чакате реше-
нието на втора инстанция. Жалбата не се при-
ема. (Загубихте, плащате разходи по делото и 
на първа и на втора инстанция)

ВАРИАНТ 5

Получихте решението. Приема се исковата 
молба. Обжалвате решението. Чакате реше-
нието на втора инстанция. Жалбата не се при-
ема. (Загубихте, плащате разходи по делото и 
на първа и на втора инстанция)

ВАРИАНТ 6

Получихте решението. Отхвърля се исковата 
молба. Обжалвате решението. Чакате реше-
нието на втора инстанция.  Жалбата е удо-
влетворена като основателна. Връщате се в 
първата инстанция, т.е. отново се насрочват 
заседания. (Поздравленията са възможни, но 
едва след окончателното решение)

ВАРИАНТ 6

Получихте решението. Приема се исковата 
молба. Обжалвате решението.  Чакате реше-
нието на втора инстанция.  Жалбата е удо-
влетворена като основателна. Връщате се в 
първата инстанция, т.е. отново се насрочват 
заседания. (Поздравленията са възможни, но 
едва след окончателното решение)

ВАРИАНТ 7

Получихте решението. Отхвърля се исковата 
молба. Обжалвате решението. Чакате реше-
нието на втора инстанция.  Жалбата е удо-
влетворена като основателна. Изменят реше-
нието и приемат исковата молба. Честито!

ВАРИАНТ 7

Получихте решението. Приема се исковата 
молба. Обжалвате решението. Чакате реше-
нието на втора инстанция.  Жалбата е удо-
влетворена като основателна.   Изменят ре-
шението и приемат исковата молба. Честито!
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 КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ?

No. Название на организация Адрес и място Вид услуга Електронна поща Телефон

1 Алтернативен център за момичета Ул  Балканска № 49/4, 37000 Крушевац Защита и подобряване правата на жените alternativniczd@gmail com 00381 37 421 295

2 Астра - действие срещу трафика на хора 11000 Белград Пряка помощ на жертвите на трафик astra@astra rs; sos@astra rs 00381 11 785 0000
00381 11 785 0001

3 Асоциация на потребителите на Сърбия - АПОС Ул  Змай Йовина № 26, Б Ц  Лупус, 21000 Нови Сад Защита правата на потребителите apos@apos org rs 00381 21 447 488
 00381 21 6622 895

4 Автономен женски център Ул  Тиршова № 5a, 11000 Белград Психологическа помощ, емоционална подкрепа и правна 
помощ за жени жертви

azc@azc org rs 00381 11 266 2222, 
00381 11 2656 178, 
00381 11 2687 190

5 Балкански център за миграционни и хуманитарни дейности Бул  Деспота Стефана № 53, 11000 Белград, Безплатна правна помощ, защита на човешките права на 
бежанците и разселените лица

office@bcm org rs 00381 11 322 0987
00381 11 322 3574

6 Европейски екологичен център Ул  Велко Влахович № 17, 35230 Чуприя Предоставяне на общи съвети Evropski ekoloski centar@gmail com 00381 35 84 76 654

7 Заедно заедно Ул  Средачка № 2, 11000 Белград Образование, психосоциална подкрепа zajedno@zajedno org rs 00381 11 2421 221
 00381 63 335 027

8 ВеликиМали Инициатива за инклузия Ул  Жарко Зренянин № 10, 26000 Панчево Насърчаване и защита на правата на деца и юноши със 
затруднения в развитието

office@velikimali org 00381 13 344 141
00381 62 755 127

9 YUCOM, Комитет на юристи за правата на човека Ул  Кнеза Милоша № 4, 11000 Белград Безплатна правна помощ, защита на правата на човека office@yucom org rs 00381 11 33 44 235
00381 11 33 444 25

10 Labris, Организация за лесбийските права на човека 11000 Белград Подкрепа на лесбийските права на човека labris@labris org rs 00381 11 32 27 480

11 CHRIS, Мрежа на комитетите по правата на човека, офис във Валево Ул  Хайдук Велко № 61, 14000 Валево Безплатна правна помощ, защита правата на човека office valjevo@chris-network org 00381 14 233 390
00381 14 222 333

12 CHRIS, Мрежа на комитетите по правата на човека, офис в Неготин Ул  ЮНА № 1A, БЦ 1-ви етаж, лок  39 и 40, 19300 Неготин Безплатна правна помощ, защита правата на човека office negotin@chris-network org 00381 19 541 955
00381 19 541 956

13 CHRIS, Мрежа на комитетите по правата на човека, офис в Нови Пазар Ул  37  Санджачка дивизия № 19/a, 36300 Нови Пазар Безплатна правна помощ, защита правата на човека office novipazar@chris-network org 00381 20 313 270

14 CHRIS, Мрежа на комитетите по правата на човека, офис в Буяновац Трг Караджордже Петровича № 254/5, 17520 Буяновац Безплатна правна помощ, защита правата на човека office bujanovac@chris-network org 00381 17 651 793

15 Училище по журналистика в Нови Сад Ул  Даничичева № 3, 21000 Нови Сад Застъпничество office@novinarska-skola org rs 00381 21 424 246
00381 21 424 344
00381 21 423 206

16 Хуманитарен център в Нови Сад Ул  Арсе Тодорович № 3, 21000 Нови Сад Безплатна правна помощ, психосоциална, образователна и 
друг вид  подкрепа, по-специално за уязвими групи

nshc@eunet rs 00381 21 423 021
00381 21 423 024
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No. Название на организация Адрес и място Вид услуга Електронна поща Телефон

1 Алтернативен център за момичета Ул  Балканска № 49/4, 37000 Крушевац Защита и подобряване правата на жените alternativniczd@gmail com 00381 37 421 295

2 Астра - действие срещу трафика на хора 11000 Белград Пряка помощ на жертвите на трафик astra@astra rs; sos@astra rs 00381 11 785 0000
00381 11 785 0001

3 Асоциация на потребителите на Сърбия - АПОС Ул  Змай Йовина № 26, Б Ц  Лупус, 21000 Нови Сад Защита правата на потребителите apos@apos org rs 00381 21 447 488
 00381 21 6622 895

4 Автономен женски център Ул  Тиршова № 5a, 11000 Белград Психологическа помощ, емоционална подкрепа и правна 
помощ за жени жертви

azc@azc org rs 00381 11 266 2222, 
00381 11 2656 178, 
00381 11 2687 190

5 Балкански център за миграционни и хуманитарни дейности Бул  Деспота Стефана № 53, 11000 Белград, Безплатна правна помощ, защита на човешките права на 
бежанците и разселените лица

office@bcm org rs 00381 11 322 0987
00381 11 322 3574

6 Европейски екологичен център Ул  Велко Влахович № 17, 35230 Чуприя Предоставяне на общи съвети Evropski ekoloski centar@gmail com 00381 35 84 76 654

7 Заедно заедно Ул  Средачка № 2, 11000 Белград Образование, психосоциална подкрепа zajedno@zajedno org rs 00381 11 2421 221
 00381 63 335 027

8 ВеликиМали Инициатива за инклузия Ул  Жарко Зренянин № 10, 26000 Панчево Насърчаване и защита на правата на деца и юноши със 
затруднения в развитието

office@velikimali org 00381 13 344 141
00381 62 755 127

9 YUCOM, Комитет на юристи за правата на човека Ул  Кнеза Милоша № 4, 11000 Белград Безплатна правна помощ, защита на правата на човека office@yucom org rs 00381 11 33 44 235
00381 11 33 444 25

10 Labris, Организация за лесбийските права на човека 11000 Белград Подкрепа на лесбийските права на човека labris@labris org rs 00381 11 32 27 480

11 CHRIS, Мрежа на комитетите по правата на човека, офис във Валево Ул  Хайдук Велко № 61, 14000 Валево Безплатна правна помощ, защита правата на човека office valjevo@chris-network org 00381 14 233 390
00381 14 222 333

12 CHRIS, Мрежа на комитетите по правата на човека, офис в Неготин Ул  ЮНА № 1A, БЦ 1-ви етаж, лок  39 и 40, 19300 Неготин Безплатна правна помощ, защита правата на човека office negotin@chris-network org 00381 19 541 955
00381 19 541 956

13 CHRIS, Мрежа на комитетите по правата на човека, офис в Нови Пазар Ул  37  Санджачка дивизия № 19/a, 36300 Нови Пазар Безплатна правна помощ, защита правата на човека office novipazar@chris-network org 00381 20 313 270

14 CHRIS, Мрежа на комитетите по правата на човека, офис в Буяновац Трг Караджордже Петровича № 254/5, 17520 Буяновац Безплатна правна помощ, защита правата на човека office bujanovac@chris-network org 00381 17 651 793

15 Училище по журналистика в Нови Сад Ул  Даничичева № 3, 21000 Нови Сад Застъпничество office@novinarska-skola org rs 00381 21 424 246
00381 21 424 344
00381 21 423 206

16 Хуманитарен център в Нови Сад Ул  Арсе Тодорович № 3, 21000 Нови Сад Безплатна правна помощ, психосоциална, образователна и 
друг вид  подкрепа, по-специално за уязвими групи

nshc@eunet rs 00381 21 423 021
00381 21 423 024
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No. Название на организация Адрес и място Вид услуга Електронна поща Телефон

17 Комитет за права на човека в Ниш Ул  Обреновичева № бб, БЦ Калча, II етаж, L-B-39, 18000 

Ниш

Безплатна правна помощ, защита правата на човека office@chrin org rs 00381 18 526 232
 00381 18 526 233

18 Правна клиника на Юридическия факултет в Ниш Трг Краля Александра № 11, 18000 Ниш Защита правата на жените klinika@prafak ni ac rs 00381 18 500 278

19 Правна клиника на Юридическия факултет Университета Юнион в 
Белград

Ул  Гоце Делчева № 36, 11000 Белград Безплатна правна помощ (медицинско, семейно, трудово 
право и права на детето)

info@pravnifakultet rs 00381 11 20 95 501

20 Праксис – Белград Ул  Алексе Ненадовича № 7/3, 11000 Белград Предоставяне на помощ за бежанците, вътрешно разселени 
лица, завръщащи се и Роми

bgoffice@praxis rs 00381 11 344 44 82
00381 11 344 44 84

21 Праксис – Кралево Ул  Хероя Маричича № 70, 36000 Кралево Предоставяне на помощ за бежанците, вътрешно разселени 
лица, завръщащи се и Роми

kvoffice@praxis rs 00381 36 312 658
00381 36 312 659

22 Ресурсен център Бор Ул  Краля Петра I № 14, 19210 Бор Безплатна правна помощ office@rcbor rs 00381 30 456 640

23 Сдружение “Народен парламент” Ул  Джорджа Лешняка № 7, 16000 Лесковац Безплатна правна помощ office@parlament org rs 0700 500 500
00381 16 236 890

24 Сдружение на граждани  Сръбски демократичен форум Ул  Кралица Мария № 47/2, 11000 Белград Предоставяне на помощ за бежанците  от Хърватия, Босна и 
Херцеговина

sdfbelgrade@gmail com 00381 11 3820 250
00381 11 3820 251

25 Фондация АДРА Сърбия Ул  Радослава Груича № 4, 11000 Белград Хуманитарна помощ, интеграция на уязвими групи, борба 
срещу насилие основано на пола

office@adra org rs 00381 11 3820 250
00381 11 3820 251

26 Общинско управление Рековац Ул  Светозар Маркович № 2, 35260 Рековац Безплатна правна помощ predsedniksorekovac@gmail com 00381 35 84 11 004

27 Градска община Чукарица Ул  Шумадийски трг № 2, 11000 Белград Безплатна правна помощ znedeljkovic@cukarica rs 00381 11 3052 111

28 Градско управление Ужице Ул  Димитрия Туцовича № 52, 31000 Ужице Безплатна правна помощ uprava@uzice rs 00381 31 590 190

29 Общинско управление Болевац Ул  Краля Александра № 24, 19370 Болевац Безплатна правна помощ ouboljevac@open telekom rs 00381 30 463 412
00381 30 463 413

30 Общинско управление  Жагубица Трг Освобождение № 1, 12320 Жагубица Безплатна правна помощ opstinazagubica@beotel net 00381 12 443 686

31 Общинско управление  Велико Градище Житен трг № 1, 12220 Велико Градище Безплатна правна помощd sovgradiste@ptt rs 00381 12 662 120

32 Общинско управление  Власотинце Трг Освобождение № 12, 16210 Власотинце Безплатна правна помощ officeler@vlasotince rs 00381 16 875 122

33 Общинско управление  Жабал Ул  Николе Тесле № 45, 21230 Жабал Безплатна правна помощ sozabalj@eunet rs 00381 21 831 035

34 Общинско управление  Лебане Ул  Цара Душана № 116, 16230 Лебане Безплатна правна помощ kabinet@lebane org rs 00381 16 843 710

35 Общинско управление  на община Баина Баща Ул  Душана Вишича № 28, 31250 Баина Баща Безплатна правна помощ sobb@open telekom rs 00381 31 865 280

36 Общинско управление  на община Бечей Трг Освобождение № 2, 21220 Бечей Безплатна правна помощ becej@becej rs 00381 21 68 11 888

37 Общинско управление  на община Бойник Трг Свобода № 2–4, 16205 Бойник Безплатна правна помощ office@bojnik org rs 00381 16 821 214

38 Общинско управление  на община Иваница Ул  Вениямина Маринковича № 1, 32250 Иваница Безплатна правна помощ soivanjica@hotmail com 00381 32 664 760

39 Общинско управление  Пирот Ул  Сръбски владари № 82, 18300 Пирот Безплатна правна помощ kabinet@pirot rs 00381 10 305 532



35РЪКОВОДСТВО  
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЪД ИЛИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

No. Название на организация Адрес и място Вид услуга Електронна поща Телефон

17 Комитет за права на човека в Ниш Ул  Обреновичева № бб, БЦ Калча, II етаж, L-B-39, 18000 

Ниш

Безплатна правна помощ, защита правата на човека office@chrin org rs 00381 18 526 232
 00381 18 526 233

18 Правна клиника на Юридическия факултет в Ниш Трг Краля Александра № 11, 18000 Ниш Защита правата на жените klinika@prafak ni ac rs 00381 18 500 278

19 Правна клиника на Юридическия факултет Университета Юнион в 
Белград

Ул  Гоце Делчева № 36, 11000 Белград Безплатна правна помощ (медицинско, семейно, трудово 
право и права на детето)

info@pravnifakultet rs 00381 11 20 95 501

20 Праксис – Белград Ул  Алексе Ненадовича № 7/3, 11000 Белград Предоставяне на помощ за бежанците, вътрешно разселени 
лица, завръщащи се и Роми

bgoffice@praxis rs 00381 11 344 44 82
00381 11 344 44 84

21 Праксис – Кралево Ул  Хероя Маричича № 70, 36000 Кралево Предоставяне на помощ за бежанците, вътрешно разселени 
лица, завръщащи се и Роми

kvoffice@praxis rs 00381 36 312 658
00381 36 312 659

22 Ресурсен център Бор Ул  Краля Петра I № 14, 19210 Бор Безплатна правна помощ office@rcbor rs 00381 30 456 640

23 Сдружение “Народен парламент” Ул  Джорджа Лешняка № 7, 16000 Лесковац Безплатна правна помощ office@parlament org rs 0700 500 500
00381 16 236 890

24 Сдружение на граждани  Сръбски демократичен форум Ул  Кралица Мария № 47/2, 11000 Белград Предоставяне на помощ за бежанците  от Хърватия, Босна и 
Херцеговина

sdfbelgrade@gmail com 00381 11 3820 250
00381 11 3820 251

25 Фондация АДРА Сърбия Ул  Радослава Груича № 4, 11000 Белград Хуманитарна помощ, интеграция на уязвими групи, борба 
срещу насилие основано на пола

office@adra org rs 00381 11 3820 250
00381 11 3820 251

26 Общинско управление Рековац Ул  Светозар Маркович № 2, 35260 Рековац Безплатна правна помощ predsedniksorekovac@gmail com 00381 35 84 11 004

27 Градска община Чукарица Ул  Шумадийски трг № 2, 11000 Белград Безплатна правна помощ znedeljkovic@cukarica rs 00381 11 3052 111

28 Градско управление Ужице Ул  Димитрия Туцовича № 52, 31000 Ужице Безплатна правна помощ uprava@uzice rs 00381 31 590 190

29 Общинско управление Болевац Ул  Краля Александра № 24, 19370 Болевац Безплатна правна помощ ouboljevac@open telekom rs 00381 30 463 412
00381 30 463 413

30 Общинско управление  Жагубица Трг Освобождение № 1, 12320 Жагубица Безплатна правна помощ opstinazagubica@beotel net 00381 12 443 686

31 Общинско управление  Велико Градище Житен трг № 1, 12220 Велико Градище Безплатна правна помощd sovgradiste@ptt rs 00381 12 662 120

32 Общинско управление  Власотинце Трг Освобождение № 12, 16210 Власотинце Безплатна правна помощ officeler@vlasotince rs 00381 16 875 122

33 Общинско управление  Жабал Ул  Николе Тесле № 45, 21230 Жабал Безплатна правна помощ sozabalj@eunet rs 00381 21 831 035

34 Общинско управление  Лебане Ул  Цара Душана № 116, 16230 Лебане Безплатна правна помощ kabinet@lebane org rs 00381 16 843 710

35 Общинско управление  на община Баина Баща Ул  Душана Вишича № 28, 31250 Баина Баща Безплатна правна помощ sobb@open telekom rs 00381 31 865 280

36 Общинско управление  на община Бечей Трг Освобождение № 2, 21220 Бечей Безплатна правна помощ becej@becej rs 00381 21 68 11 888

37 Общинско управление  на община Бойник Трг Свобода № 2–4, 16205 Бойник Безплатна правна помощ office@bojnik org rs 00381 16 821 214

38 Общинско управление  на община Иваница Ул  Вениямина Маринковича № 1, 32250 Иваница Безплатна правна помощ soivanjica@hotmail com 00381 32 664 760

39 Общинско управление  Пирот Ул  Сръбски владари № 82, 18300 Пирот Безплатна правна помощ kabinet@pirot rs 00381 10 305 532



36 РЪКОВОДСТВО  
ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЪД ИЛИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА

No. Название на организация Адрес и място Вид услуга Електронна поща Телефон

40 Общинско управление  Рашка Ул  Предрага Вилимоновича № 1, 36350 Рашка Безплатна правна помощ office@raska org rs 00381 36 736 281

41 Общинско управление  Уб Ул  3  Октомври № 4, 14210 Уб Информационни услуги office@raska org rs 00381 14 411 622
00381 14 411 260

42 Управлението на градска община Младеновац Ул  Янка Катича № 6, 11400 Младеновац Безплатна правна помощ info@mladenovac rs 00381 11 8241 600
00381 11 8230 145

43 Градска община Сурчин Ул  Войводжанска № 79, 11271 Сурчин Безплатна правна помощ opstina@surcin rs 00381 11 8442 111

44 Градска община Звездара Бул  Краля Александра № 77, етаж III, офис 308, 11000 

Белград

Безплатна правна помощ dusica kuzmanovic@zvezdara org rs 00381 11 3405 791
00381 11 3405 683

45 Градска община Звездара , Служба за правна помощ и психосоциална 
подкрепа на жертвите на домашно насилие

Бул  Краля Александра № 77, етаж 1, офис 104, 11000 

Белград

Безплатна правна помощ, психосоциална  подкрепа на 
жертвите на домашно насилие

leila ruzdic@zvezdara org rs 00381 11 3405 989

46 Градска община Звездара, Служба за помощ на лица с увреждения Ул  Димитрия Туцовича № 83, 11000 Белград Правна помощ за лица с уврежденията ivana malikovic@zvezdara org rs 00381 11 7822 547

47 Градска община Врачар Ул  Негошева № 77, 11118 Белград Безплатна правна помощ sovracar©vracar rs 00381 11 30 81 442
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ЗА ПРЪВ ПЪТ НА СЪД ИЛИ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА
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40 Общинско управление  Рашка Ул  Предрага Вилимоновича № 1, 36350 Рашка Безплатна правна помощ office@raska org rs 00381 36 736 281

41 Общинско управление  Уб Ул  3  Октомври № 4, 14210 Уб Информационни услуги office@raska org rs 00381 14 411 622
00381 14 411 260

42 Управлението на градска община Младеновац Ул  Янка Катича № 6, 11400 Младеновац Безплатна правна помощ info@mladenovac rs 00381 11 8241 600
00381 11 8230 145

43 Градска община Сурчин Ул  Войводжанска № 79, 11271 Сурчин Безплатна правна помощ opstina@surcin rs 00381 11 8442 111

44 Градска община Звездара Бул  Краля Александра № 77, етаж III, офис 308, 11000 

Белград

Безплатна правна помощ dusica kuzmanovic@zvezdara org rs 00381 11 3405 791
00381 11 3405 683

45 Градска община Звездара , Служба за правна помощ и психосоциална 
подкрепа на жертвите на домашно насилие

Бул  Краля Александра № 77, етаж 1, офис 104, 11000 

Белград

Безплатна правна помощ, психосоциална  подкрепа на 
жертвите на домашно насилие

leila ruzdic@zvezdara org rs 00381 11 3405 989

46 Градска община Звездара, Служба за помощ на лица с увреждения Ул  Димитрия Туцовича № 83, 11000 Белград Правна помощ за лица с уврежденията ivana malikovic@zvezdara org rs 00381 11 7822 547

47 Градска община Врачар Ул  Негошева № 77, 11118 Белград Безплатна правна помощ sovracar©vracar rs 00381 11 30 81 442








