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свакодневним правним проблемима  

■■ вашим правима која се тичу робе, услуга и уговора

■■ новчаним казнама, рачунима и дуговима

■■ споровима са Centrelink-ом 

■■ питању дискриминације и шиканирања

■■ предметима ваших радних односа

■■ тешкоћама око исељења, поправки, закупа или 
проблема са хипотеком

■■ питањима усељења

■■ питању злостављања старијих особа и права 
старијих особа

■■ помоћи после природних катастрофа 

Шта да урадите када се покваре 
ваши породични односи

■■ брига о деци и заштита деце

■■ издржавање деце  

■■ раздвајање и развод

■■ судска одлука о поверавању детета на старање 
родитељу и права бабе и деде

■■ домаће и породично насиље

■■ породично саветовање ради решавања спорова

■■ посебно заступање деце
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Шта да урадите ако сте у сукобу са 
законом

■■ добијање помоћи у суду

■■ ако сте млађи од 18 година и у сукобу сте с 
полицијом  

■■ подношење молбе за кауцију 

■■ саслушања у локалном суду ради одлуке о томе 
да ли има довољно доказа за суђење по вашем 
предмету (притвори)

■■ прелиминарна саслушањa окривљеног у којим 
постоји могућност затвора 

■■ судске пресуде и подношење жалби на одлуке  

За више информација о нашим услугама, 
посетите наш вебсајт   

www.legalaid.nsw.gov.au
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Какву помоћ вам можемо пружити?

Ми нудимо бесплатан прави савет

Нудимо бесплатне термине у трајању око 20 минута 
за разговор са адвокатом о вашем правном проблему. 
Да бисте заказали термин, позовите вама најближу 
канцеларију правне помоћи Новог Јужног Велса (Legal 
Aid NSW) или посетите наш вебсајт да бисте нашли вама 
најближу услугу. Погледајте странице 14–15.

Ми додељујемо ‘правну помоћ’ 

Ако вам је потребна стална правна помоћ адвоката, 
треба да поднесете молбу за “доделу правне помоћи“. 
Додела правне помоћи значи да ће вас заступати 
адвокат који ради за Правну помоћ Јужног Новог Велса 
(NSW) или приватни адвокат кога ми плаћамо. 

Да бисте поднели молбу за доделу правне помоћи, 
потребно је да попуните молбу на формулару. 
Формулари су доступни у свим нашим канцеларијама, 
код адвоката на дужности у локалним судовима и на 
нашем вебсајту. 

Такође, можете поднети молбу за правну помоћ преко 
приватног адвоката који се бави пословима правне 
помоћи. Приватни адвокат вам може наплатити за било 
који обављени посао који није покривен додељеном 
правном помоћи.

Најбоље је да добијете правни савет пре подношења 
молбе за правну помоћ. Можда ћете добити помоћ за 
решавање вашег правног проблема без потребе да 
идете у суд. 

Приликом одлучивања о додели правне помоћи, ми 
узимамо у обзир:

■■ разлог тражења правне помоћи

■■ ваш приход и имовину (ово се назива тест 
финансијских могућности), и

■■ друге чиниоце који показују да ли је оправдано да 
се додели правна помоћ, укључујући и колика је 
вероватноћа да ће се случај решити у вашу корист 
(ово се назива тест оправданости)

Да бисте видели да ли постоји вероватноћа да вам се 
додели правна помоћ на основу теста финансијских 
могућности, користите показатељ теста финансијских 
могућности на нашем вебсајту.

Додела правне помоћи није бесплатна за странке. 
Већина странака ће морати да плати неки допринос.
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Имамо специјализоване правне 
услуге

Правна служба за децу и дежурна телефонска 
служба за младе (Youth Hotline)

Ми дајемо савете и заступамо децу која су умешана у 
кривичне случајеве у судовима за малолетнике и имамо 
адвокате по дужности у другим судовима. Позовите 
број (02) 8688 3800.

Ако сте млађи од 18 година и хитно вам треба савет, 
позовите нашу дежурну телефонску службу за младе 
(Youth Hotline) на број 1800 10 18 10. Од понедељка до 
четвртка ради од ујутру од 9 до 12, од петка до недеље и 
на државне празнике, 24 сата.

Служба за издржавање деце (Child Support Service)

Позовите број (02) 9633 9916 или 1800 451 784 (ако 
зовете ван градског подручја Сиднеја).

Служба за заступање ментално оболелих особа 
(Mental Health Advocacy Service)

Ментално оболеле особе и њихове породице могу 
позвати број (02) 9745 4277.

Правна служба за затворенике (Prisoners Legal 
Service)

Затвореници се могу обратити Правној служби за 
затворенике на јавној листи за аутоматско бирање 
(CADL) бесплатним позивом — само притисните 11# 
(Правна помоћ NSW) и тражите Правну службу за 
затворенике.

Пријатељи и породице затвореника могу позвати број  
(02) 9219 5000 и затражити Правну службу за 
затворенике.

Служба за заступање ратних ветерана (Veterans’ 
Advocacy Service)

Да бисте сазнали о правима ветерана и признавању 
права ветеранима, позовите број (02) 9219 5148 или 
пошаљите е-поруку на: veterans@legalaid.nsw.gov.au

Можете добити више информација о свим нашим 
стручним услугама на нашем вебсајту.
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Имамо адвокате на дужности у суду
Ако морате да идете у локални суд у вези са кривичним 
предметом, можете се обратити адвокату по дужности. 
Адвокати по дужности су доступни у већини локалних 
судова у Новом Јужном Велсу (NSW).

Ако сте први пут у суду и желите да разговарате са 
адвокатом по дужности, морате да стигнете у суд 
најкасније до 9 ујутру. Адвокат по дужности можда 
неће моћи да вам помогне да први дан окончате свој 
предмет. Можда ћете морати да одложите свој предмет, 
што значи да ће бити одложен за други дан.

Нудимо бесплатне радионице и вебинаре 
Нудимо бесплатне радионице и семинаре на интернету 
о правним питањима за раднике у заједници и 
јавности. Погледајте одељак о радионицама и 
вебинарима на страници Чиме се ми бавимо (What we 
do) нашег вебсајта за датуме, време и информације о 
регистрацији. 

Ми имамо бесплатне публикације и 
ресурсе
Ми израђујемо информативне листове, брошуре, ДВД 
дискове и ресурсе који су лаки за разумевање да бисмо 
помогли странкама које имају правни проблем. Многи 
од њих су преведени на различите језике. Све наше 
публикације се могу се погледати или поручити на 
нашем вебсајту: www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Постоје неки случајеви којима се не 
бавимо
Постоје неки случајеви којима се Правна помоћ не бави. 
На пример, ми не саветујемо, нити заступамо људе у 
суду у предметима телесних повреда, опорезивања или 
пословних питања.

Такође, ми не идемо у полицијске станице, нити дајемо 
савет преко телефона ако сте ухапшени. Међутим, ако 
сте млађи од 18 година, можете позвати нашу дежурну 
телефонску службу за младе (Youth Hotline) на број 
1800 10 18 10.
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Где можете добити још информација?

LawAccess NSW

Најбоље је да почнете тако што ћете бесплатно позвати 
дежурну телефонску линију —LawAccess NSW—која вам 
може помоћи одмах. Ова служба ће вам дати бесплатне 
информације и, у неким случајевима, правне савете 
који се тичу вашег правног проблема. Такође вас може 
упутити на неку другу службу.  

Можете позвати LawAccess NSW на број 1300 888 529. 
Такође, можете посетити вебсајт ове службе на  
www.lawaccess.nsw.gov.au 

Правни центри у друштвеној заједници  (CLCs)

Правни центри у друштвеној заједници пружају 
бесплатне правне савете и помоћ у вези многих врста 
правних проблема. Позовите број 1300 888 529 или 
потражите центар у вашем крају на вебсајту  
www.clcnsw.org.au.

Приватни адвокати

Удружење адвоката Новог Јужног Велса (Law Society of 
NSW) може да вас упути приватним адвокатима у вашем 
крају. Оно такође може да вам пружи информације о 
приватним адвокатима који се баве пословима правне 
помоћи. Позовите Службу за упућивање на адвокате 
(Solicitor Referral Service) на број (02) 9926 0300.

Заступање на суду жена које су жртве насиља 
у породици (Women’s Domestic Violence Court 
Advocacy Services)

WDVCAS помажу женама и деци који су жртве насиља у 
породици да дођу до правне заштите од суда. Позовите 
број 1300 888 529 да бисте сазнали где се налази 
служба која вам је најближа.

Правосудни центри у друштвеној заједници

Пружају бесплатно посредовање у споровима између 
пријатеља, чланова породице или суседа. Да бисте 
пронашли центар који вам је најближи, позовите број 
1800 990 777 или посетите вебсајт  
www.cjc.justice.nsw.gov.au.  
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Библиотеке

Правне информације су доступне на страници Пронађи 
правне одговоре (Find Legal Answers) на вебсајту  
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au и у локалним јавним 
библиотекама широм Новог Јужног Велса.  

Вебсајт „Најбоље за децу“ (Best for Kids)

Вебсајт „Најбоље за децу“ (Best for Kids) има правне 
информације и ресурсе за младе особе и породице у 
широком распону правних питања:  
www.bestforkids.org.au
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Да ли вам треба тумач?
Ако вам треба неко ко говори ваш језик ко би 
вам помогао за закажете термин за разговор са 
Правном помоћи Новој Јужног Велса (Legal Aid 
NSW), позовите Службу преводилаца и тумача 
(TIS) на број 131 450. Ако вам буде потребан 
тумач за ваш језик на дан разговора са Правном 
помоћи, реците нам то када заказујете разговор и 
ми ћемо позвати тумача. Услуге тумача ће за вас 
бити бесплатне. Ако идете у суд и потребан вам је 
тумач, тражите од адвоката из Правне помоћи да 
позове тумача.

Где нас можете наћи?
Имамо канцеларије по читавом Новом Јужном Велсу. 
Такође, можете посетити преко 200 других локација у 
градском и регионалном подручју Новог Јужног Велса 
(NSW) где можете свратити или заказати термин да 
бисте разговарали о свом правном проблему.  

Можете пронаћи канцеларију Правне помоћи 
Новог Јужног Велса (NSW) која вам је најближа или 
друга места у којима је наша услуга доступна 
тако што ћете посетити веб страницу Добијте 
правну помоћ (Get legal help) на  
www.legalaid.nsw.gov.au
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Канцеларије Правне помоћи Новог Јужног 
Велса (NSW) 

Наше канцеларије су наведене у наставку. Такође, 
можете посетити наш вебсајт на   
www.legalaid.nsw.gov.au

Central Sydney 

323 Castlereagh Street
Haymarket 2000
Тел. 02 9219 5000
TTY: 02 9219 5126

Канцеларије у 
градском подручју
Bankstown 

Level 8, Civic Tower, Cnr 
Rickard Rd & Jacobs Sts 
Bankstown 2200
Тел. 02 9707 4555

Blacktown 

Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Тел. 02 9621 4800

Burwood 

Level 4,  
74 – 76 Burwood Road 
Burwood 2134
Тел. 02 9747 6155
TTY: 02 9747 0214

Campbelltown 

Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen Street
Campbelltown 2560
Тел. 02 4628 2922

Fairfield 

Suite 1, Level 2,  
25 Smart Street
Fairfield 2165
Тел. 02 9727 3777

Liverpool 

Level 4, Interdell Centre,  
45 – 47 Scott Street
Liverpool 2170
Тел. 02 9601 1200

Parramatta 
(кривични закон)

Parramatta Justice Precinct, 
Level 1,  
160 Marsden Street 
Parramatta 2150
Тел. 02 8688 3800
TTY: 02 9687 7538

Parramatta 
(породично и грађанско 
право)

Level 5, 91 Phillip Street
Parramatta 2150
Тел. 02 9891 1600

Penrith 

95 Henry Street
Penrith 2750
Тел. 02 4732 3077

Sutherland 

Ground Floor, Endeavour 
House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Тел. 02 9521 3733
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Канцеларије у 
унутрашњости

Coffs Harbour 

41 Little Street
Coffs Harbour 2450
Тел. 02 6651 7899

Dubbo 

64 Talbragar Street
Dubbo 2830
Тел. 02 6885 4233

Gosford 

92 – 100 Donnison Street
Gosford 2250
Тел. 02 4324 5611

Lismore 

Suite 6, Level 4, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth Street
Lismore 2480
Тел. 02 6621 2082

Newcastle  
(породично и грађанско 
право)

Level 2,  
51 – 55 Bolton Street
Newcastle 2300
Тел. 02 4929 5482

Newcastle  
(кривични закон)

Level 3,  
400 Hunter St
Newcastle 2300
Тел. 02 4929 5482

Nowra 

Level 2,  
59 Berry Street
Nowra 2541
Тел. 02 4422 4351

Orange 

Suite 4,  
95 Byng Street
Orange 2800
Тел. 02 6362 8022

Port Macquarie 

107 William Street 
Port Macquarie 2444
Тел. 02 5525 1600

Riverina Murray – Albury

Suite 1A, Level 1,  
520 Swift Street
Albury NSW 2640
Тел. 02 6020 7200

Riverina Murray – Wagga 
Wagga 

Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice Street
Wagga Wagga 2650
Тел. 02 6921 6588

Tamworth 

Level 1,  
424 – 426 Peel Street
Tamworth 2340
Тел. 02 6766 6322

Wollongong 

Graovac House,  
73 Church Street
Wollongong 2500
Тел. 02 4228 8299



У време штампања ове брошуре информације су тачне, 
али се могу променити.

Поручите брошуре преко интернета на www.legalaid.
nsw.gov.au (идите на Поручи публикацију (Order a 
publication) или пошаљите е-поруку на   
publications@legalaid.nsw.gov.au

Језици
Ова брошура је доступна на: арапском, бенгалском, 
бурманском, поједностављеном кинеском, хрватском, 
енглеском, фарси, грчком, хинди, индонежанском, 
италијанском, корејском, кмерском, лаошком, 
македонском, руском, српском, шпанском, тамилском, 
турском, урду и вијетнамском језику.

Да ли вам треба тумач?
Ако вам треба неко ко говори ваш језик, 
позовите Службу преводилаца и тумача (TIS) 
на број 131 450 (од 9 ујутру до 5 после подне). 

Да ли имате оштећен слух или говорну 
ману?

Ако имате оштећен слух или говорну ману:

■■ позовите нас преко Националне релејне 
службе (National Relay Service) на број  
133 677 или www.relayservice.gov.au или  

■■ позовите LawAccess NSW на број  
1300 889 529

ЈУН 2016.     MNLA 60305

www.legalaid.nsw.gov.au


