
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 18. марта 2015. године, на 
основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14), 
и члана 61. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 
44/08,12/10 и 39/13), донела је 

 
 

О ДЛ УКУ  
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

 
Овом одлуком се уређује делокруг и положај општинског правобранилаштва градске 

општине Сурчии (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво), надлежност, 
уређење, организација и друга питања од значаја за рад општинског правобранилаштва 
Градске општине Сурчин (у да/Бем тексту: градска општина). 
 
 
 

ОБЕЛЕЖЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

Члан 2. 

 

Општинско правобранилаштво има свој печат и штамбиљ. 
 

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 Сурчин”, исписано на српском језику, ћириличним 
писмом. 

 
Штамбиљ је четвртастог облика, који садржи текст „Република Србија, Град Београд, 

Општинско правобранилаштво Градске општине Сурчин” са местом за број и датум. 
 
Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца користе службену 

легитимацију којом доказују своју функцију, чији образац, изглед и начин употребе бли- 
же уређује, својим акгом општински иравобранилац а коју су по пресганку функције 
дужни да врате. 

 

НАДЛЕЖНОСТ 

Члан 3. 

 

Општинско правобранилаштво је посебан орган који предузима правне радње и 
користи правна средства ради остваривања заштите имовинских права и интереса 
Градске општине Сурчин и обавља друге послове предвиђене важећим законским 
прописима. 

 
Општинско правобранилаштво је законски заступник градске општине, општинских 



органа, јавних предузећа и установа чији је оснивач градска општина, месних заједница 
на њеној територији и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у 
буџету градске општине, пред судовима, органима управе и другим надлежним органима 
ради остваривања њихових права и интереса. 

 
Ово заступање врши на основу посебно дате пуномоћи. 
 
Седиште правобранилаштва је у Сурчину, улица Војвођанска 79. 

 
 

Члан 4. 
 

Општинско правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за његов рад 
као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су или могу бити од 
значаја за предузимање било које правне радње органа или правног лица које заступа у 
циљу спречавања штетних имовинско-правних и друштвено негативних последица, по 
онога кога заступа, стим да о уоченим проблемима обавештава председника градске 
општине и Скупштину градске општине. 
 

Обавезно даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују они 
које заступа. 

 
Даје правне савете - мишљења свима које заступа на њихов захтев. 
 
Предузима заступање под условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном 

поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од 
стране адвоката. 

 
Члан 5. 

 
Општинско правобранилаштво може вршити послове имовинских права и интереса 

других градских општина по њиховом овлашћењу. 

 
 

Члан 6. 
 

Општинско правобранилаштво је у обавези да да правно мишљење у вези правних 
питања из ст. 1. и 2. члана 4. ове одлуке, у року који не може бити дужи од петнаест дана 
од дана подношења захтева за давање правног мишљења. 

 
Уколико налажу разлози хитности Општинско правобранилаштво је дужно да без 

одлагања да правно мишљење у року краћем од петнаест дана, у зависности од сложе- 
ности имовинско - правног односа и сложености правног питања уз означење подносиоца 
захтева за давање мишљења као приоритет са јасно означеним роком за поступање. 

 
Дато мишљење не може да ствара обавезу у поступању субјеката које заступа. 

 

 

 

 

 



СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ ОДНОСА 

 

Члан 7. 
 

У случају када природа спора то допушта Опшгинско правобранилаштво ће пре 
покретања поступка пред судом, органом управе или другим надлежним органом, 
односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт којим је покренут 
поступак против заступаног субјекта размотрити могућност споразумног решавања 
спорног односа и смањења грошкова лица која заступа, на своју иницијативу или на 
иницијативу супротне стране. 

 
Општинско правобранилаштво је дужно да предлог за споразумно решавање спорног 

односа достави председнику градске општине преко Већа ГО Сурчин и надлежном 
органу субјекта којег по овој одлуци заступа на даље разматрање и одлучивање о 
поднетом предлогу уз назначење рока у коме је погребно да се писмено изјасни. 

 
О достављеном предлогу председник општине, односно орган који руководи другим 

правним лицем изјасниће се давањем писмене сагласности о прихватању понуђеног 
предлога, односно о неприхватању предлога за споразумно решавање спорног односа. 
 
Разматрањем могућности споразумног решавања спорног односа не ослобађа Општинско 
правобранилаштво обавезе да о покренутом судском, управном или другом поступку 
пред надлежним органом истовремено предузима 

 
 

Члан 8. 
 

У случају располагања захтевима: одрицање захтева, признања захтева и поравнања, 
као и у случају повлачења захтева Општинско правобранилаштво је дужно да прибави 
писмену сагласност и упутства за поступање од председника градске општине у 
случајевима када је градска општина страна у спору, односно, у случајевима када заступа 
субјекте који се финансирају из буџета градске општине. 

 
Писмену сагласност и упутства за поступање у случајевима располагања захтевима 

Општинско правобранилаштво прибавиће од органа кој руководи овим правним лицима и 
који је њихов законски заступник. 

 

 

ИЗВЕШТАВАЊЕ И ОБАВЕШТЕЊА 

 

Члан 9. 
 

Општинско правобранилаштво подноси извештај Скупштини градске општине о свом 
раду најкасније до 31. марта текуће године за предходну годину. 

 
На захтев председника градске општине, Скупштине и Већа градске општине 

општинско правобранилаштво доставља ванредни извештај или по захтеву, обавештење о 
поступањима у појединим предметима 

 
Члан 10. 

 



Када у истом поступку учесгвују као странке са супростављеним интересима општина, 
органи општине и друга правна лица која се финансирају из буџета општине Општинско 
правобранилаштво ће заступати општину и њене органе. 

 
Члан 11. 

 
Сви субјекти које заступа Општинско правобранилаштво дужни су да општинском 

правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у којима је 
оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства и да му на његов захтев 
достављају сиисе, обавештења и податке потребне за предузимање радњи. 

 
Ако услед непоштовања обавеза из став 1. овог члана наступи штета за општину или 

други субјект који заступа Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити 
општинско Веће, а од одговорног лица захтеваће накнаду причињене штете. 

 

Члан 12. 
 

Приликом закључивања уговора које закључује градска општина или други субјекат 
кога заступа, правобранилаштво даје правна мишљења на испуњеност свих законом про- 
писаних услова у вези са појединачним уговором. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 

 
Члан 13. 

 
Послове из надлежности општинског правобранилаштва обавља општински 

правобранилац Градске општине Сурчин који руководи радом, представља општинско 
правобранилаштво и одговоран је за правилан и ефикасан рад општинског 
правобранилашта у складу са Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и 
другим општим и правним актима. 

 
Општински правобранилац градске општине Сурчин има једног заменика. 
 
Општински правобранилац одлучује о правима по основу рада заменика општинског 

правобраниоца. 
 
Када је општински правобранилац одсутан или спречен да руководи општинским 

правобранилаштвом замењује га заменик. 
 
 

Члан 14. 
 

Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца у општинском 
правобранилаштву остварују своја права и обавезе и одговорности из радног односа у 
складу са прописима којима се уређују радни односи постављених лица у органима 
локалне самоуправе. 

 
Општински правобранилац доноси Акт који уређује рад општинског 

правобранилаштва и одлучује о правима по основу рада заменика општинског 
правобраниоца. 



 

 
ПОСТАВЉАЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ 

 
 

Члан 15. 
 

За општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца може бити 
постављен држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у 
државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и да је 
достојан правобранилачке функције. 

 

Члан 16. 
 

За општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца може бити 
постављено лице које поред општих услова из претходног члана има радно искуство у 
правној струци после положеног правосудног испита, и то: 

- најмање осам година за општинског правобраниоца, 
- најмање шест година за заменика општинског право- браниоца. 

 

Члан 17. 
 

Општинског правобраниоца и његовог заменика поставља и разрешава Скупштина 
градске општине, на предлог председника градске општине, на период од пет година и 
могу бити поново постављени по истеку мандата. 

 
Уколико општински правобраниоц по истеку мандата не буде поново постављен или 

када му функција престане пре истека мандата разрешењем или на лични захтев поста- 
вља се за заменика општинског правобраниоца под условом да је постављен за 
општинског правобраниоца са места заменика општинског правобраниоца. 

 
Уколико заменик Општинског правобраниоца који по истеку мандата не буде поново 

постављен или ако му функција престане пре истека мандата разрешењем или на лични 
захтев има право да буде распоређен на радно место које одговара његовој стручној 
спреми у оквиру Управе градске општине уколико има упражњеног таквог места. 

 

Члан 18. 
 

Општинском правобраниоцу и заменику општинског правобраниоца, престаје 
функција пре истека времена на које су именовани: на лични захтев; услед трајног 
губитка радне слособности; испуњавањем услова за пензију; када је осуђен за кривично 
дело на безусловну казну затвора од шест месеци; или када несавесно и непрофесионално 
обављају своју функцију и тиме наносе штету градској општиии или другим субјектима 
које заступа општинско правобранилаштво. 

 
О разрешењу општинског правобраниоца и заменика пре истека мандата одлучује 
Скупштина на предлог председника градске општине. 
 
Предлог за разрешење општинског правобраниоца и заменика општинског правобраниоца 
мора бити образложен, односно садржати разлоге због којих се разрешење предлаже. 
 
 

 
Члан 19. 

 



Општински правобранилац и заменик општинског правобраниоца који по истеку 
мандата не буду поново постављени или им функција престане пре истека мандата, раз- 
решењем или на лични захтев, остварују сва права према прописима којима се уређују 
права и обавезе постављених лица у органима локалне самоуправе. 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 
Члан 20. 

 

Општинско поравобранилаштво ГО Сурчин у свом саставу има писарницу. 

 

Члан 21. 
 

У општинском правобранилаштву ГО Сурчин раде: 
- референт писарнице, архиве и канцеларијског пословања општинског 

правобранилаштва; 
- запослени за административно-техничке послове правобранилаштва. 

 

Члан 22. 
 

О правима обавезама и одговорност има запослених лица у општинском 
правобранилаштву ГО Сурчин одлучује општински правобранилац у складу са законом и 
овом одлуком. 

Члан 23. 
 

Општински правобранилац ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 
донети правилник о унутрашњем уређењу и систематизацију радних места у општин- 
ском правобранилаштву ГО Сурчин уз сагласност Већа ГО Сурчин. 

 

 

СРЕДСТВА ЗА РАД 

 
Члан 24. 

 
Средства за рад општинског правобраниоца обезбеђују се у буџету Градске општине 

Сурчин. 

Члан 25. 
 

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

 
Када општинско правобранилаштво заступа градску општину и друге субјекте у 

складу са овом одлуком, обрачунава накнаду за свој рад на основу прописа о награди и 
накнади трошкова за рад адвоката. 

 
Члан 26. 



 
Трошкови заступања и наплаћене накнаде које Општинско правобранилаштво оствари 

вршећи своју функцију, чине приход буџета градске општине и уплаћује се у буџет 
општине. 

 

 

НАДЗОР НАД РАДОМ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

 

Члан 27. 
 

Надзор над радом општинског правобранилаштва врши Скупштина градске општине. 
 

За свој рад и за рад општинског правобранилаштва, општински правобранилац је 
одговоран Скупштини и председнику градске општине а заменик општинског 
правобраниоца одговара за свој рад општинском правобраниоцу, Скупштини и 
председнику градске општине Сурчин. 

 
 

Члан 28. 
 

У случају да се општински правобранилац не слаже са упутствима или примедбама 
председника градске општине у вези са поступањем у конкретном предмету, може образ- 
ложено неслагање доставити Скупштини преко Већа градске општине. 

 

Члан 29. 
 

Општински правобранилац је дужан да обавести, без одлагања председника општине 
кад прими тужбу против Градске општине Сурчин, месних заједница на територији 
градске општине, јавних предузећа чији је оснивач градска општина као и свих других 
правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине уколико висина 
захтева у новчаном износу прелази 200.000 (две стотине хиљаде динара). 

 

Члан 30. 
 

На питања у вези са радом општинског правобранилаштва која нису уређена овом 
одлуком примењиваће се одредбе Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС”, 
број 55/14) 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 31. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке Јавно правобранилаштво градске оиштине Сурчин 
наставља са радом под називом „ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СУРЧИН”. 

 
Јавни правобранилац именован на основу Одлуке о јавном правобранилаштву градске 

општине Сурчин, наставља са радом све до постављења Општинског правобраниоца у 



складу са одредбама ове одлуке. 
 
Постављењем општинског правобраниоца у складу са овом одлуком престаје функција 

јавног правобраниоца који је именован Решењем број И-01 06-192/2012 на основу Одлуке 
о јавном правобранилаштву градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, 
број 50/12). 

 
Скупштина градске општине поставиће општинског правобраниоца и заменика 

општинског правобраниоца најдуже за шездесет дана од дана ступања ове одлуке на 
снагу. 

 
Члан 32. 

 
Јавни правобранилац који је именован на основу Одлуке о јавном правобранилаштву 

градске општине Сурчин број 06-812/2004, ако не буде постављен за општинског пра- 
вобраниоца у складу са овом одлуком, остварује права из радног односа по основу 
прописа којима се уређују права постављених лица у органима локалних самоуправа. 

 

Члан 33. 
 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавном 
правобранилаштву општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 38/04) 

 

Члан 34. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Београда”. 

Скупштина Градске општине Сурчин 
Број 1-01-06-64/2015, 18. марга 2015, године 

 
 

Председник 

Стеван Шуша, ср 

 

 


