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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 9. јула 2012. године, на основу члана 1.
Закона о јавном правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, бр. 43/91) и члана 15. став 1.
тачка 3. и члана 47. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр. 45/08, 17/10,
44/10, 6/12 и Одлука Скупштине градске општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. године), д о н е л а
О Д Л У К У
О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине Врачар (у даљем тексту:
општина), врши Јавно правобранилаштво градске општине Врачар (у даљем тексту: Јавно
правобранилаштво).
Јавно правобранилаштво је законски заступник општине.
Седиште Јавног правобранилаштва је у Београду, Његошева 77.
II - ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 2.
Јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и
другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа,
организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.
Члан 3.
Јавно првобранилаштво даје лицима чија имовинска права и интересе заступа, на њихов захтев,
правна мишљења у вези са закључивањем имовинско-правних уговора и правна мишљења о другим
имовинско-правним питањима.
Мишљења из става 1. овог члана Јавно правобранилаштво дужно је да достави у року од 15 дана од
дана пријема захтева.
Члан 4.
У случају када природа спора допушта, Јавно правобранилаштво ће пре покретања парнице или
другог поступка, односно у току поступка, предузети све потребне мере ради мирног решења спорног
односа.
Члан 5.
Јавно правобранилаштво обавља своју функцију на основу закона и других прописа донетих у
складу са Уставом и законом.
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III - ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 6.
Функцију јавног правобраниоца врши јавни правобранилац општине Врачар (у даљем тексту: јавни
правобранилац).
Јавни правобранилац има два заменика.
Заменик јавног правобраниоца може извршити сваку радњу у поступку пред судом и другим
органима за коју је овлашћен јавни правобранилац.
Члан 7.
Јавног правобраниоца и његове заменике поставља и разрешава Скупштина општине, на предлог
председника општине.
Члан 8.
Јавни правобранилац и његови заменици се постављају на четири године и могу бити поново
постављени.
Члан 9.
За јавног правобраниоца и његове заменике може бити постављено лице које испуњава опште
услове за рад у државним органима, које је дипломирани правник са положеним правосудним испитом и
има најмање пет година радног искуства на пословима правне струке.
Члан 10.
Јавни правобранилац за свој рад и рад Јавног правобранилаштва одговара Скупштини општине и
председнику општине.
Заменик јавног правобраниоца за свој рад одговара јавном правобраниоцу, председнику општине и
Скупштини општине.
Члан 11.
Јавно правобранилаштво има свој печат и штамбиљ.
Печат Јавног правобраилаштва је округлог облика пречника 32 mm, са текстом по ободу: Република
Србија, Град Београд, Јавно правобранилаштво градске општине Врачар, са остављеним местом за број и
датум, а затим стоји Београд, Његошева 77 – Пошт.фах.
Члан 12.
Управа градске општине и други органи су дужни да Јавном правобранилаштву благовремено
достављају све податке, обавештења и доказе који су потребни за обављање функције коју врши.
Члан 13.
Административно-техничке послове Јавног правобранилаштва врше запослени у Управи градске
општине.
Члан 14.
Јавно правобранилаштво може примити на обуку дипломираног правника ради стицања услова за
полагање правосудног испита без заснивања радног односа (волонтер).
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IV - СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 15.
Средства за рад Јавног правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.
Члан 16.
Трошкови заступања у судским и управним поступцима признају се Јавном правобранилаштву по
прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.
Приход од заступања које Јавно правобранилаштво оствари вршећи функцију, чини приход
општине и уплаћује се у буџет општине.
V – РАДНИ ОДНОСИ
Члан 17.
Јавни правобранилац и његови заменици остварују права и обавезе из радног односа као и изабрана
и именована лица у Скупштини општине.
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке, Јавно правобранилаштво наставља са радом по одредбама ове
одлуке.
Јавни правобранилац остаје на функцији на коју је именован до истека мандата.
Члан 19.
Заменици јавног правобраниоца именовани по досадашњим прописима остају на дужности, до
постављања заменика правобраниоца од стране Скупштине општине, а најдуже 6 месеци по ступању на
снагу ове Одлуке.
Члан 20.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавном правобранилаштву градске
општине Врачар („Службени лист града Београда“, бр.17/05).
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
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