
 
У складу складу са чланом 25. Закона о бесплатној правној помоћи (''Службени гласник 
РС'' бр.87/2018) и члана 70. Пословника Општинског већа Општине Велико Градиште 
(''Службени гласник Општине Велико Градиште'' бр.7/2019) на 84. седници одржаној дана 
06.12.2019. године Општинско веће Општине Велико Градиште је донело: 
 

Кодекс професионалне етике пружаоца бесплатне правне помоћи 
 

Циљ Кодекса 
Члан 1. 

Циљ Кодекса професионалне етике пружаоца бесплатне правне помоћи је прихватање 
основних начела морално оправданог и етичког понашања у његовом раду.  
Кодекс садржи начела понашања и етичке стандарде најбоље праксе у односима пружаоца 
бесплатне правне помоћи и корисника како би се узајамно поштовали правила фер и 
етичких односа.  
Пошто је природа нашег посла повезана са јавним и опште друштвеним интересима, у 
духу је овог Кодекса да сви који се њиме баве имају личну одговорност за деловање у 
складу са највишим етичким стандардима. 
 

Опште одредбе 
Члан 2. 

У обављању своје професије пружалац бесплатне правне помоћи се обавезује да ће се 
придржавати начела изнетих у Закону о бесплатној правној помоћи.  
Кодекс позива на поштовање важећих прописа Републике Србије,могућност приступа 
правди, забрану дискриминације и кршења права грађана, као и свих осталих важећих 
закона и других правних аката. 
Пружалац правне помоћи се обавезује да не нарушава достојанство и интегритет личности 
корисника. 
Пружалац бесплатне правне помоћимора водити рачуна о могућем сукобу интереса и 
изузети се ако исти постоји. 
О сукобима  интересанаведених у претходном члану, погођене субјекте, лице задужено за 
одлучивање о захтевима за пружање бесплатне правне помоћи које је упутило 
корисника,односно корисника бесплатне правне помоћи мора о томе обавестити што је 
пре могуће. 
У пружању услуга кориснику, пружалац бесплатне правне помоћи неће од истог 
прихватити поклон у новцу или другу вредну награду у вези са својим услугама. 
У обављању послова пружања бесплатне правне помоћи, пружалац бесплатне правне 
помоћи неће имати разумевање за корупцију било које врсте. 
 

Поверљиве информације 
Члан 3. 

Пружалац бесплатне правне помоћи ће чувати поверљиве информације садашњих, 
прошлих и потенцијалних корисника бесплатне правне помоћи у складу са Законом. 
Све оно што сазна приликом обављања свог посла и што је поверљивог карактера или 
може бити поверљивог карактера, пружалац бесплатне правне помоћи је дужан да третира 
као такво, да чува те информације и не износи их трећим лицима.  



Изузетак су само информације које могу бити затражене од надлежних државних органа у 
одговарајућем законском поступку. 
У обављању свог посла пружалац бесплатне правне помоћи је дужан да се у мери у којој је 
то могуће увери у истинитост усмених и писмених тврдњи које му износикорисник 
бесплатне правне помоћи. 
 

Стручност 
Члан 4. 

Пружалац бесплатне правне помоћи обавља делатности стручно, у складу са Законом и 
другим општим актима, тако да својим радом и понашањем оправдава и учвршћује 
поверење странака, грађана, судова и других државних органа. 
 

Савесност 
Члан 5. 

Пружалац бесплатне правне помоћи је дужан да своју делатност обавља савесно. 
Савесност подразумева брижљивост, марљивост, благовременост у испуњавању дужности 
у законским роковима. 
 

Завршне одредбе 
Члан 6. 

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објаве у ''Службеном гласнику општине 
Велико Градиште''. 
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