
На основу члана 25. Закона о бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС“ 

бр. 87/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Дољевац („Службени лист града 

Ниша“ бр. 127/18 и 91/19), 

Скупштина Општине Дољевац на седници одржаној дана 23.07.2020.године, доноси  

 

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ О ПРУЖАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ 

ПОМОЋИ И БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОДРШКЕ У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ 

  

I ЦИЉ  

Члан 1. 

Кодекс је скуп правила о професионално етичким дужностима пружаоца бесплатне 

правне помоћи и бесплатне правне подршке. 

Циљ Кодекса је прихватање основних начела етичког понашања у пословима 

пружања бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.   

Кодекс садржи начела понашања и етичке стандарде најбоље праксе у односима 

пружаоца и корисника бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке. 

Члан 2. 

Кодекс се примењује у складу са смислом његових начела. 

Кодекс примењују лица која у Општинској управи општине Дољевац обављају 

послове пружања бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке односно 

одлучивања о захтевима за пружање бесплатне правне помоћи, у складу са Законом о 

бесплатној правној помоћи.  

Лица која се баве пружањем бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке 

односно одлучују о захтевима за пружање бесплатне правне помоћи имају личну 

одговорност за деловање у складу са највишим етичким стандардима. 

 

II ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 3. 

Пружалац бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке се обавезује да ће 

се придржавати начела изнетих у Закону о бесплатној правној помоћи. 

Кодекс позива на поштовање важећих прописа Републике Србије, делотворан и 

једнак приступ правди, забрану дискриминације и кршења права грађана. 



Пружалац правне помоћи и бесплатне правне подршке се обавезује да поштује 

достојанство и интегритет личности корисника.  

 

III СУКОБ ИНТЕРЕСА 

Члан 4. 

Пружалац бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке мора водити 

рачуна о могућем сукобу интереса и изузети се у случају да исти постоји.  

Лице задужено за одлучивање о захтевима за пружање бесплатне правне помоћи које 

је упутило корисника бесплатне правне помоћи на пружаоца исте, односно на лице које 

ради на пружању бесплатне правне помоћи код пружаоца, има обавезу да о сукобу интереса 

без одлагања обавести субјекте погођене сукобом. 

Члан 5. 

Пружалац бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке не може од 

корисника да тражи или прими новац или други вредан поклон као надокнаду за обављање 

послове пружања бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.  

У обављању послова пружања бесплатне правне помоћи и бесплатне правне 

подршке, забрањен је сваки вид корупције. 

 

IV ПОВЕРЉИВОСТ 

Члан 6. 

Пружалац бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке се обавезује да ће 

чувати поверљиве информације садашњих, прошлих и потенцијалних корисника бесплатне 

правне помоћи и бесплатне правне подршке, у складу са Законом.  

Пружалац бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке је дужан да све 

информације до којих је дошао приликом обављања свог посла и које су поверљивог 

карактера или могу бити поверљивог карактера, третира као поверљиве информације, да их 

чува и не износи их трећим лицима.   

Изузетак су само информације које могу бити затражене од надлежних државних 

органа у одговарајућем законском поступку.  

                                                           Члан 7. 

Пружалац бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке је дужан да се у 

мери колико је то могуће у конкретном случају, увери у истинитост усмених и писаних 

тврдњи корисника бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.  

 



V СТРУЧНОСТ 

Члан 8. 

Пружалац бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке обавља послове 

стручно и професионално, са знањем за које је стекао квалификације, у складу са Законом 

и другим важећим прописима, тако да својим радом и понашањем оправдава и учвршћује 

поверење корисника, судова и других државних органа.  

 

VI САВЕСНОСТ 

Члан 9. 

Пружалац бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке је дужан да своју 

делатност обавља савесно.  

Савесност подразумева независност, брижљивост, марљивост у поступању, 

благовременост у испуњавању дужности у законским роковима.  

 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Ниша“.  

Број: 75 - 15 

У Дољевцу, дана 23.07.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                           ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

                                                                                                               __________________ 

                                                                                                      Дејан Смиљковић 

 


