РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-105/2014-VIII/7
Датум: 26. децембар 2014. године
Београд, Његошева 77

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 26. децембра 2014. године, на основу
члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Сл. гласник РС“, бр. 55/14), члана 20. тачка 27. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута
градске општине Врачар („Сл.лист града Београда“, бр.45/08, 17/10, 44/10, 12/12, 35/12, 44/12, 29/13)
донела

О Д Л У К У
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се делокруг и положај Општинског правобранилаштва градске општине
Врачар, надлежност, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Општинског
правобранилаштва градске општине Врачар.
Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци звања, а изражени су у граматичком мушком
роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
Члан 3.
Послове правне заштите имовинских права и интереса градске општине Врачар (у даљем тексту:
градска општина) обавља Општинско правобранилаштво градске општине Врачар (у даљем тексту:
Општинско правобранилаштво).
Функцију Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац и заменици
општинског правобраниоца.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Београду, Његошева улица број 77.
Члан 4.
Општинско правобранилаштво има печат и штамбиљ.
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Печат је округлог облика пречника 32 мм који садржи грб Републике Србије у средини, око којег је
исписан текст: „Република Србија - Град Београд – Општинско правобранилаштво градске општине
Врачар“, на српском језику, ћириличним писмом.
Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи текст: „Република Србија, Град Београд, Општинско
правобранилаштво градске општине Врачар, број _______ датум _______, Београд, Његошева 77 –
Пошт.фах.“
Члан 5.
Општински правобранилац и заменици општинског правобраниоца у вршењу послова из
надлежности Општинског правобранилаштва користе службену легитимацију.
Образац, изглед и начин употребе службене легитимације ближе се одређује посебним актом који
доноси општински правобранилац.
II НАДЛЕЖНОСТ И ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 6.
Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима,
органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса градске
општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, у својству законског
заступника.
Општинско правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима,
органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса јавних
предузећа и установа чији је оснивач градска општина, као и свих других правних лица чије се
финансирање обезбеђује у буџету градске општине, у својству пуномоћника.
Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, а једна од тих странака је
градска општина, Општинско правобранилаштво ће заступати градску општину.
Када у истом поступку учествују странке са супростављеним интересом, које према закону и овој
одлуци заступа Општинско правобранилаштво, а ниједна од тих странака није градска општина,
Општинско правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Општинско правобранилаштво приликом закључивања уговора које закључује градска општина
даје правна мишљења на испуњеност законом прописаних услова у вези са појединачним уговором.
Општинско правобранилаштво може давати мишљења у вези са правним питањима која су од
значаја за рад, поступање и одлучивање органа и организација градске општине, а односе се на спречавање
штетних имовинско-правних последица, које могу настати за органе и организације и то на иницијативу
тих органа и организација.
Општинско правобранилаштво је у обавези да мишљење из става 1. и 2. овог члана, достави у року
од 30 дана од дана када је поднет захтев за давање мишљења. Уколико је потребно доставити мишљење у
краћем року, подносилац захтева је у обавези да то посебно истакне и образложи у писаном захтеву, с тим
да рок за поступање не може бити краћи од 8 дана.
Дато мишљење Општинског правобранилаштва не може стварати обавезу у поступању тих органа и
организација.
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Члан 8.
Органи и организације градске општине и друга правна лица која заступа Општинско
правобранилаштво дужни су да Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о
правним стварима у којима је оно овлашћено да предузима правне радње и користи правна средства, као и
да му на његов захтев достављају списе, обавештења, изјашњена и податке потребне за предузимање радњи
за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за градску општину и друга
правна лица које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити Веће градске општине и
начелника Управе градске општине, односно одговорно лице у правном лицу.
Члан 9.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да предузима превентивне мере пре покретања
парнице или другог поступка ради споразумног решавања спорног односа.
Општинско правобранилаштво је у обавези да предлог за споразумно решење спорног односа
достави надлежном органу градске општине и субјекту кога заступа на разматрање и одлучивање, као и да
подносиоца захтева у року од 30 дана од дана пријема захтева, обавести о предузетим мерама.
Општинско правобранилаштво је у обавези да у покренутим поступцима предузима све потребне
правне радње и користи правна средства у законом утврђеним роковима, иако је у току разматрање
могућности споразумног решавања спорног односа.
Члан 10.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да, на основу одлуке надлежног органа градске
општине, односно правног лица које заступа, закључује поравнања у судском и другим поступцима.
Члан 11.
Општинско правобранилаштво подноси Скупштини градске општине извештај о раду за претходну
годину, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
На захтев Скупштине градске општине, председника градске општине или Већа градске општине,
Општинско правобранилаштво подноси извештај о поступању у појединим предметима.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 12.
Послове из надлежности Општинског правобранилаштва обављају општински правобранилац и
заменици општинског правобраниоца.
Општински правобранилац има два заменика.
Општински правобранилац руководи Општинским правобранилаштвом и одговоран је за правилан
и благовремен рад Општинског правобранилаштва.
Општински правобранилац за свој рад одговара Скупштини градске општине и председнику
градске општине.
Заменик општинског правобраниоца за свој рад одговара општинском правобраниоцу, председнику
градске општине и Скупштини градске општине.
Када је општински правобранилац одсутан или спречен да руководи Општинским
правобранилаштвом, замењује га заменик кога он одреди. Уколико општински правобранилац не одреди
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заменика који ће га замењивати, Општинским правобранилаштвом руководи заменик кога одреди
председник градске општине.
Члан 13.
Општински правобранилац може предузети све радње из предмета за које је задужен заменик
општинског правобраниоца.
Општински правобранилац може овластити заменика правобраниоца да поступа у појединим
предметима за које је задужен други заменик општинског правобраниоца када је тај заменик спречен да
поступа у том предмету.
Општински правобранилац може поверити општинском правобранилаштву друге општине да
предузме одређену радњу у поступку пред судом, органом управе или другим надлежним органом, у
границама датог овлашћења.
Члан 14.
За општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца може бити постављено лице
које је држављанин Републике Србије, које испуњава опште услове за рад у државним органима, које је
завршило правни факултет, положило правосудни испит и достојно је правобранилачке функције.
Члан 15.
За општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца може бити постављено лице
које, поред општих услова, има радно искуство у правној струци после положеног правосудног испита, и то
осам година за општинског правобраниоца и шест година за заменика општинског правобраниоца.
Члан 16.
Општинског правобраниоца и његове заменике поставља и разрешава Скупштина градске општине
на предлог председника градске општине на период од пет година и могу бити поново постављени.
Члан 17.
Општинском правобраниоцу и заменику општинског правобраниоца престаје функција пре истека
времена на које су постављени на: лични захтев, у случају смрти или трајног губитка радне способности,
испуњавањем услова за пензију, када су осуђени за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кривично дело које их чини недостојним функције.
По пријему обавештења о разлозима за престанак функције општинског правобраниоца или
заменика, Скупштина градске општине на првој наредној седници констатује престанак функције.
Члан 18.
Општински правобранилац и заменици општинског правобраниоца могу бити разрешени и пре
истека мандата у случају када несавесно и непрофесионално обављају своју функцију и тиме наносе штету
градској општини или другим лицима које заступа Општинско правобранилаштво.
О разрешењу општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца одлучује
Скупштина градске општине, на предлог председника градске општине.
Предлог мора бити образложен и садржати разлоге због којих се разрешење предлаже.
Члан 19.
Административно-техничке и стручне послове за Општинско правобранилаштво врше надлежне
организационе јединице Управе градске општине.
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IV РАДНИ ОДНОСИ
Члан 20.
Општински правобранилац и његови заменици остварују права из радног односа у складу са
прописима који регулишу радне односе у локалној самоуправи.
V СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 21.
Средства за рад и финансирање рада Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету градске
општине.
Члан 22.
Трошкови заступања у судским и управним поступцима признају се Општинском
правобранилаштву по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.
Приход од заступања које Општинско правобранилаштво оствари вршећи функцију, чини приход
општине и уплаћује се у буџет градске општине.
VI НАДЗОР НАД РАДОМ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 23.
Надзор над радом Општинског правобранилаштва врши Скупштина градске општине.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке, Јавно правобранилаштво градске општине Врачар наставља са
радом под називом Општинско правобранилаштво градске општине Врачар.
Члан 25.
Јавни правобранилац постављен на основу Одлуке о Jавном правобранилаштву градске општине
Врачар („Службени лист града Београда“ бр.44/12) наставља са радом до постављења општинског
правобраниоца у складу са одредбама ове одлуке.
Постављењем општинског правобраниоца у складу са овом одлуком престаје функција јавног
правобраниоца постављеног у складу са Одлуком о јавном правобранилаштву градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда“ бр.44/12).
Општински правобранилац биће постављен у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 26.
Заменици јавног правобраниоца постављени на основу Одлуке о Jавном правобранилаштву
градске општине Врачар („Службени лист града Београда“ бр.44/12) настављају са радом до постављења
заменика општинског правобраниоца у складу са одредбама ове одлуке.
Постављењем заменика општинског правобраниоца у складу са овом одлуком престаје функција
заменика јавног правобраниоца постављених у складу са Одлуком о Jавном правобранилаштву градске
општине Врачар („Службени лист града Београда“ бр.44/12).
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Заменици општинског правобраниоца биће постављени у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 27.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом одлуком сходно
се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Сл.гласник РС“, број 55/2014).
Члан 28.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Jавном правобранилаштву градске
општине Врачар („Службени лист града Београда“ бр.44/12).
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.
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