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На основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву („Сл.гласник 

Републике Србије“ бр 43/91), члана 20. став 1. тачка 27. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник СР“ број 129/07), члан15. став 1. тачка 26. и члана 37. 

Статута општине Босилеград („Сл. гласник Пчињског округа“ број 16/08 и 20/09), 

Скупштина општине на седници одржаној дана 12.09.2013. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

O ОПШТИНСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Послове правне заштите имовинских права и интереса општине Босилеград 

(у даљем тексту: општина), врши Општинско јавно правобранилаштво  (у даљем 

тексту: Јавно правобранилаштво). 

Седиште Јавног правобранилаштва је у Босилеграду, улица Георги 

Димитрова, бр 82. 

 

Члан 2. 

Јавно правобранилаштво има свој печат. 

Печат је округлог облика са текстом исписаним на српском језику и 

ћириличним писмом и бугарском језику и ћириличним писмом: Република Србија, 

Општина Босилеград, Општинско јавно правобранилаштво и са грбом Републике 

Србије. 

 

Члан 3. 

Јавно правобранилаштво за свој рад одговара Скупштини општине 

Босилеград. 

 

II ДЕЛОКРУГ 

Члан 4. 

Јавно правобранилаштво обавља послове на основу Закона, других прописа 

донетих на основу Устава и Закона. 

 

Члан 5. 

Јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна 

средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања 

имовинских права и интереса Општине Босилеград, њених органа, месних 

заједница , јавних предузећа и установа чији је оснивач општина, као и свих других 

правних лица, чије  се финансирање обезбеђује у буџету општине.  

  Јавно правобранилаштво може заступати, по одобрењу председника 

општине, уз накнаду, и друга правна лица у погледу њихиових имовинских права и 

интереса кад интереси тих правних лица нису у супротности са функцијом коју 

врши. 

У обављању послова из става 1. овог члана, Општинско јавно 

правобранилаштво има положај законског заступника. 
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III ОРГАНИЗАЦИЈ И РАД 

 

Члан 6. 

Функцију Општинског јавног правобранилаштва врши Општински јавни 

правобранилац (у даљем тексту:јавни правобранилац). 

 Јавни правобранилац има заменика.  

 Заменик јавног правобраниоца може извршити радњу у поступку пред 

судом и другим органима за коју је овлашћен јавни правобранилац. 

 

Члан 7. 

Када је јавни правобранилац одсутан или спречен да руководи Јавним 

правобранилаштвом, замењује га заменик. 

 

Члан 8. 

Стручне и административно-техничке  послове Јавног правобранилаштва 

врши орган општине  одређен Одлуком о организацији општунске управе Општине 

Босилеград. 

 

Члан 9. 

Јавно правобранилаштво може примити  на обуку дипломираног правника 

ради стицања услова за полагање правосудног испита без заснивања радног односа 

(волонтер). 

 

Члан 10. 

Органи и службе општине дужни су да Јавном правобранилаштву доставе 

све податке, обавештења и доказе који су му потребни за вршење функције. 

Органи и службе дужни су да исправе из става 1. достве у року од пет дана 

од дана када их Јавно правобранилаштво писаним путем затражи. 

 

Члан 11. 

Јавно правобранилаштво може, у сагласности са начелником Општинске 

управе, донети пословник о раду Јавног правобранилаштва, којим се ближе 

регулишу рад и унутрашње пословање Јавног правобранулаштва ради 

обезбешивања уредног, благовременог и једнообразног обављањапослова у 

правобранилаштву.  

 

 

IV ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ 

 

Члан 12. 

За јавног правобраниоца може бити постављено лице које испуњава опште 

услове за рад у државним органима, које је завршило правни факултет, има 

положени правосудни испит и најмање три године радног искуства на пословима 

правне струке.  

За заменика јавног правобраниоца може бити постављено лице које 

испуњава опште услове за рад у државним органима, које је завршило правни 

факултет, има положени правосудни испит и најмање две године радног искуства 

на пословима правне струке. 
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Члан 13. 

Јавног правобраниоца и заменика јавног правобраниоца поставља 

Скупштина општине, на предлог председника општине.  

 

Члан 14. 

Јавни правобранилац се поставља на четири године и може бити поново 

постављен. Заменик  јавног правобраниоца се поставља на четири године и може 

бити поново постављен.  

 

Члан 15. 

 Јавном правобраниоцу и заменику јавног правобраниоца престаје функцја 

пре истека времена на које је изабран: 

 -на лични захтев, 

 -у случају смрти или трајног губитка радне способности, 

 -испуњење услова за пензију, 

 -када су правоснажно осуђени за кривично дело од најмање шест месеци или 

за кривично дело које их чини недостојним за вршење функције. 

 Дан престанка функције из става 1. овог члана константује Скупштина на 

првој наредној седници после пријема обавештења о разлозима за престанак 

функције правобраниоца и заменика. 

 

Члан 16. 

 

Јавни  правобранилац и заменик могу бити разрешени и пре истека мандата. 

О разрешењу одлучује Скупштина на предлог председника општине. 

Предлог мора бити образложен и садржати разлоге због којих се разрешење 

предлаже. 

Уз предлог за разрешење јавног правобраниоца председник општине 

обавезно подноси предлог за постављење новог правобраниоца. 

О разрешењу одлучује Скупштина. 

 

 

V НАДЗОР НАД РАДОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

 

Члан 17. 

Јавни  правобранилац за свој рад одговара Скупштини општини и 

председнику општине. 

Заменик јавног правобраниоца за свој рад одговара јавном правобраниоцу, 

Скупштини општини и председнику општине. 

 

Члан 18. 

Надзор над радом Правобранилаштва врши председник општине уз помоћ 

Општинског већа. 

 

Члан 19. 

 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 и Општинског 

већа . 
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 Уколико се јавни правобранилац не слаже са упутствима председника 

општине  и Општинског већа из става 1. може образложено неслагање доставити 

Скупштини општини преко Општинског већа. 

 

Члан 20. 

 

Јавни правобранилац је дужан да обавести председника општине када прими 

тужбу против општине, месних заједница, јавних предузећа и установа чији је 

оснивач као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буђету 

општине.  

 

 

VI СРЕДСТВА РАДА 

 

Члан 21. 

Средства за рад Јавног правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине. 

 

Члан 22. 

Трошкови заступања у судским и управним поступцима признају се Јавном 

правобранилаштву  по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.  

Kада Јавни правобранилац заступа лица из члана 5. став 2. обрачунава 

накнаду за свој рад на основу прописа о наградама и накнади трошкова за рад 

адвоката. 

 

Члан 23. 

 Трошкови заступања и наплаћене накнаде које Јавно правобранилаштво 

оствари вршећи своју функцију чине приход општине и уплаћују се у буџет 

општине.  

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинском 

јавном правобранилаштву број 06-35/2001 од 10.09.2001.године. 

 

Члан 25. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

                                                    БРОЈ: 06-213 /2013 

У Босилеграду, дана 12.09.2013. године 
 

                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                              Саша Миланов 


