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Градска  општина Савски венац на седници одржаној  25.11.2014. године 

на основу члана 2 став 4 Закона о правобранилаштву  (Сл. гласник РС бр. 55/2014) 
и члана  17 став 1 тачка 17. Статута градске општине Савски венац (Сл. лист града 
Београда бр. 45/08, 18/10,35/10 ,33/13 и 36/13) донела је  следећу 
 

 

ОДЛУКУ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
 
 

I        ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 
        Овом Одлуком се уређује делокруг и положај општинског 
правобранилаштва, надлежност, уређење и организација и друга питања од 
значаја за рад правобранилаштва градске општине Савски венац. 
 

Члан 2. 

 
Правобранилаштво је посебан орган који врши послове правне заштите 

имовинских права и интереса градске Општине Савски венац (у даљем тексту 
Општина). 
 

Правобранилаштво градске Општине Савски венац (у даљем тексту  
Правобранилаштво) је законски заступник Општине и њених органа. 
Правобранилаштво заступа јавна предузећа и установе, фондове, фондације, чији 
је Општина оснивач, као и месне заједнице. Ово заступање врши на основу 
овлашћења. 

 
Седиште Правобранилаштва је у Београду, Улица кнеза Милоша бр. 69. 

 
 
II       ДЕЛОКРУГ 

Члан 3. 
 

Правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства 
пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских 
права и интереса Општине и њених органа и организација који немају својство 
правних лица, месних заједница и јавних предузећа и установа чији је Општина 
оснивач као и свих других правних лица чији је оснивач Општина. 

Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад 
општинских органа, као и примену закона и других општих правних аката, када је 
то од значаја за заштиту имовинских права општине и о уоченим проблемима 
обавештава Општинско веће и Председника општине. 
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  Члан 4. 
 

Уколико правна или физичка лица имају намере да покрену поступак 
против лица из члана 2. став 2. могу се обратити са предлогом за споразумно 
решење спорног односа. Правобранилаштво је дужно да подносиоца захтева, 
након спровођења поступка из члана 27. обавести у року од 15 дана од дана 
пријема захтева о предузетим мерама. 
 

Члан 5. 
 

Правобранилаштво даје лицима из члана 2. на њихов захтев правна 
мишљења у вези са имовинско правним питањима. 

Мишљења из става 1. овог члана Правобранилаштво је дужно доставити у 
року од 15 дана. 
 

Члан 6. 
 

У случају када природа спора то допушта Правобранилаштво ће, по 
прибављеној сагласности Председника Општине, пре покретања парнице или 
другог поступка или у току поступка, иницирати поступак медијације у складу са 
Законом о парничном поступку и предузети све друге потребне мере ради мирног 
решења спорног односа и смањења трошкова лица које заступа. 
 
 

III      ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 
 

Члан 7. 
 

Функцију Правобранилаштва врши Правобранилац општине и 4 заменика 
Правобраниоца. 

Заменик  Правобраниоца може извршити радњу у поступку пред судом и 
другим органима на коју је овлашћен Правобранилац. 
 

Члан 8. 
 

Када је Правобранилац одсутан или спречен да руководи општинским 
Правобранилаштвом, замењује га заменик кога он одреди. 

Уколико Правобранилац не одреди свог заменика, Правобранилаштвом 
руководи заменик кога одреди Председник Општине. 
 

 
Члан 9. 

 
Правобранилац и заменици остварују права из радног односа у складу са 

прописима који уређују положај запослених у локалној самоуправи. 

  
Члан 10. 

 

Правобранилаштво има свој печат и штамбиљ. 
Печат је округлог облика са текстом по ободу: Република Србија, Град 

Београд, Правобранилаштво градске општине Савски венац, Београд и грбом 
Републике Србије у средини. 
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Штамбиљ је четвртастог облика са текстом: Република Србија, Град 
Београд, Правобранилаштво градске општине Савски венац, Београд и грбом 
Републике Србије изнад текста. 

Правобранилац и заменици  Правобраниоца имају легитимацију којом 
пред судом, другим надлежним органом или трећим лицима доказују своје 
својство. 

 
Правобранилац и заменик Правобраниоца су по престанку функције дужни 

да врате легитимацију. 
 

.  

Члан 11. 
 

Органи и службе Општине дужни су да Правобранилаштву доставе све 
податке, обавештења и доказе које су му потребни за вршење функције. 

Органи и службе су дужни да исправе из става 1. доставе у року од 5 дана 
од дана када их Правобранилаштво писменим путем затражи. 

 
 

IV    ЗАПОСЛЕНИ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
 

Члан 12. 

 

Запослени у Правобранилаштву су:  

- референт у писарници Правобранилаштва; 

- правобранилачки помоћници  

- правобранилачки приправници  

 

Члан 13. 

 

Правобранилачки помоћници помажу заменику Правобраниоца у 
обављању послова из делокруга општинског Правобранилаштва, израђују 
правобранилачке поднеске и акте, предузимају радње заступања на расправама 
пред судом, органом управе или другим надлежним органом и врше друге 
послове предвиђене законом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места. 

Члан 14. 

 

За правобранилачког приправника прима се лице које је завршило правни 
факултет и испуњава опште услове за рад у државним органима. 

Правобранилачки  приправник прима се у радни однос на 3 године. 

Правобранилачки  приправник који је положио правосудни испит у току 
трајања времена на које је засновао радни однос, може се преузети у радни 
однос на неодређено време, на радно место правобранилачког помоћника. 

Дипломирани правник може бити примљен на обуку у правобранилаштво, 
без заснивања радног односа, ради стицања радног искуства и услова за 
полагање правосудног испита (волонтер). 
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Члан 15. 

 

На заснивање радног односа, права, обавезе, стручно усавршавање, 
оцењивање и одговорност запослених у општинском Правобранилаштву 
примењују се прописи који уређују радне односе државних службеника у 
јединицама локалне самоуправе. 

 

Члан 16. 

 

Правобранилац руководи управом у општинском Правобранилаштву и 
одговоран је за правилан и благовремен рад Правобранилаштва. 

Правобранилац уређује организацију и рад општинског Правобранилаштва, 
одлучује о правима по основу рада заменика правобраниоца и о радним 
односима осталих запослених у Правобранилаштву. 

 

Члан 17. 

Правилником о управи и раду општинског Правобранилаштва уређује се: 
однос општинског Правобранилаштва према грађанима и јавности, начину 
вођења евиденција, начину расподеле предмета, руковање предметима, 
поступање са архивским материјалом и др. питања од значаја за рад општинског 
Правобранилаштва. 

Правилник о управи у општинском Правобранилаштву доноси 
Правобранилац  уз сагласност  Председника Општине. 

Правилник из става 1. овог члана, као и Правилник о систематизацији 
радних места у Правобранилаштву, Правобранилац ће донети у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

                                                     Члан 18. 

 

Правобранилаштво у свом саставу има писарницу која је организована по 
принципу судске писарнице. 

 

                                                    Члан 19. 

 

Остале административне послове (изузев послова писарнице 
Правобранилаштва) за потребе Правобранилаштва врше одговарајућа одељења и 
службе општинске управе. 
 
 
V      ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ 

 

Члан 20. 
 

За Правобраниоца може бити именовано лице које испуњава опште услове 
за рад у државним органима, које је завршило правни факултет, има положен 
правосудни испит и има најмање осам година радног искуства на пословима 
правне струке, након положеног правосудног испита. 

 
За заменика Правобраниоца могу бити именована лица која испуњавају 

опште услове за рад у државним органима, која су завршила правни факултет, 



 

5 

имају положен правосудни испит и имају најмање шест година радног искуства на 
пословима правне струке, након положеног правосудног испита. 

 
Члан 21. 

 

  Правобраниоца и заменике именује Скупштина општине, на предлог 
Председника општине. 

 Правобранилац се именује на 5 година и може бити поново именован, а 
заменици  Правобраниоца послове заменика врше као сталну функцију. 

Правобранилаштво најкасније до 31.03. текуће године подноси Скупштини 
ГО Савски венац извештај о раду Правобранилаштва за претходну годину. 

 
Члан 22. 

 

Правобраниоцу и заменику престаје функција пре истека времена на које је 
изабран: 

- на лични захтев, 
- у случају смрти или трајног губитка радне способности, 
- испуњењем услова за пензију, 
- кад су правоснажно осуђени за кривично дело на безусловну казну 

затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које их чини недостојним 
функције 

-на образложени захтев Председника Општине 
 
Дан престанка функције из става 1. овог члана констатује Скупштина на 

првој наредној седници после пријема обавештења о разлозима за престанак 
функције Правобраниоца и заменика. 

 

Члан 23. 

 

Када Правобранилац по истеку мандата не буде поново именован или ако 
му  функција престане на лични захтев, именује се на место заменика 
Правобраниоца ако је изабран на место Правобраниоца из реда заменика 
Правобраниоца, или је функцију Правобраниоца вршио више од једног мандата. 

 

Заменик Правобраниоца коме престане функција на лични захтев има 
право да буде распоређен на радно место правобранилачког помоћника. 
 

Уз предлог за разрешење Правобраниоца Председник Општине обавезно 
подноси предлог за именовање новог Правобраниоца. О разрешењу одлучује 
Скупштина општине. 

 
 

I       НАДЗОР НАД РАДОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
 
 

Члан 24. 
 

 Правобранилац за свој рад и рад Правобранилаштва одговара Скупштини 
општине и Председнику Општине. 

Заменици Правобраниоца за свој рад одговарају Правобраниоцу, 
Скупштини општине и Председнику Општине. 
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Члан 25. 
 

Надзор над радом Правобранилаштва врши Председник Општине, уз 
помоћ Општинског већа. 

Правобранилац је дужан да у погледу располагања тужбеним захтевом 
(повлачење, одрицање, признавање и поравнање) када је Општина страна у спору 
поступа у складу са упутствима и налозима Председника Општине. 
 
 

Члан 26. 
 

 Правобранилац је дужан да обавести Председника Општине када прими 
тужбу против Општине, месних заједница, јавних предузећа и установа чији је 
Општина оснивач као и свих других правних лица, чије се финансирање 
обезбеђује у буџету Општине чији захтев у новчаном износу прелази 5.000.000,00 
динара. 
 
 
VII      СРЕДСТВА ЗА РАД 

 
Члан 27. 

 

Средства за рад Правобранилаштва обезбеђују се у буџету Општине. 
 

Члан 28. 
 

Трошкови заступања у судским и управним поступцима признају се 
Правобранилаштву по прописима о награди и накнади трошкова за рад адвоката. 

 

Члан 29. 
 

Трошкови заступања и наплаћене накнаде које Правобранилаштво оствари 
вршећи своју функцију чине приход Општине и уплаћују се у буџет Општине. 
 

Члан 30. 
 
На питања у вези са радом Правобранилаштва која нису уређена овом Одлуком 
сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву  (Сл. гласник Р Србије 
бр. 55/14). 
 
 
 

VIII     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке Јавно правобранилаштво ГО Савски венац 

наставља са радом под називом Правобранилаштво Градске Општине Савски 
венац. 

 
Именовањем Правобраниоца ГО Савски венац у складу са овом Одлуком 

престаје функција Јавног правобраниоца ГО Савски венац именованог у складу са 
Одлуком о Јавном правобранилаштву (Сл. лист града Београда  бр. 5/2005). 
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Именовање Правобраниоца Општине извршиће се у року од 90 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 
Општински Јавни правобранилац именован на основу Одлуке о Јавном 

правобранилаштву општине Савски венац (Сл. лист града Београда  бр. 5/2005) 
наставља са радом до именовања Правобраниоца ГО Савски венац у складу са 
овом Одлуком. 

 

Заменици Јавног правобраниоца именовани по досадашњим прописима 
остају на дужности и после ступања на снагу ове Одлуке као заменици 
Правобраниоца. 

 
Члан 32. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавном 
правобранилаштву општине Савски венац (Сл. лист Града Београда 5/2005). 
 

 
Члан 33. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у  „Службеном  
листу града Београда“. 
 
 

  
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
Број: 06-1-18.4/2014-I-01 од 25.11.2014. године 

Б е о г р а д 
 

 
 
 

                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                          Ненад Константиновић,с.р. 

 
 

Тачност отправка оверава 
Секретар Скупштине 

 
Ненад Прелић 

 
 
 
 
 


