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 На пснпву шлана 2. Закпна п правпбранилащтву („Службени гласник Републике Србије“, брпј 55/14), 
шлана 20. ташка 27. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике Србије“, брпј 129/07) и шлана 
40. Статута ппщтине Житпрађа („Службени лист града Нища“, брпј 80/08, 36/13 и 4/15),  

Скупщтина ппщтине Житпрађа, на седници пдржанпј дана 15. априла 2015.гпдине, дпнела је 
 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овпм пдлукпм утврђују се уређеое, прганизација и друга питаоа пд знашаја за рад Опщтинскпг 
правпбранилащтва ппщтине Житпрађа  (у даљем тексту: Опщтинскп правпбранилащтвп). 
 

Члан 2. 
 Опщтинскп правпбранилащтвп је ппсебан прган ппщтине кпји пбавља ппслпве правне защтите 
импвинских права и интереса ппщтине Житпрађа. 
 Седищте Опщтинскпг правпбранилащтва је у Житпрађи, ул. Тпплишки херпји бр. 53. 
 

Члан 3. 
 Опщтинскп Правпбранилащтвп има пешат пкруглпг пблика прешника 45 мм, кпји садржи грб Републике 
Србије у средини, пкп кпјег је исписан текст: „Република Србија – Опщтина Житпрађа – Опщтинскп 
правпбранилащтвп“, на српскпм језику ћирилишим писмпм. 
 Опщтинскп правпбранилащтвп има щтамбиљ правпугапнпг пблика кпји садржи текст: „Република 
Србија, Опщтинскп правпбранилащтвп, Брпј ________, Датум __________, __________ „ Житпрађа. 
 

II. ДЕЛОКРУГ 
Члан 4. 

У пбављаоу ппслпва правне защтите импвинских права и интереса ппщтине, Опщтинскп 
правпбранилащтвп: 

1) у ппступцима пред судпвима, управним и другим надлежним прганима заступа кап закпнски 
заступник ппщтину, оене пргане и друга правна лица шије се финансираое пбезбеђује из бучета, ради 
защтите импвинских права и интереса ппщтине; 

2) прати и прпушава правна питаоа пд знашаја за рад пргана и правних лица кпја заступа, ппсебнп у 
ппгледу защтите оихпвих импвинских права и интереса, кап и питаоа у вези са применпм закпна и 
ппдзакпнских аката кпја су, или мпгу бити, пд знашаја за предузимаое билп кпје правне радое пргана и 
правнпг лица кпје заступа, ппсебнп за спрешаваое щтетних импвинскпправних и друщтвенп негативних 
ппследица пп правна лица кпја заступа; 

3) даје правна мищљеоа приликпм закљушиваоа угпвпра кпје закљушују правна лица кпје заступа, 
ппсебнп угпвпра из пбласти импвинскпправних пднпса и привреднпправних угпвпра, у рпку кпји не мпже 
бити дужи пд 30 дана; 

4)  даје правне савете свим прганима ппщтине кпје заступа; 
5) предузима заступаое ппд истим услпвима кап и адвпкат када је прпписанп да је у пдређенпм 

ппступку или за предузимаое пдређене радое у ппступку пбавезнп заступаое странке пд стране адвпката. 
Члан 5. 

 Опщтинскп правпбранилащтвп ће пре ппкретаоа ппступка пред судпм, прганпм управе или другим 
надлежним прганпм, пднпснп у ппступку пдгпвпра на тужбу, предлпг или други акт кпјим је ппкренут ппступак 
прптив заступанпг субјекта, размптрити мпгућнпст сппразумнпг рещаваоа сппрнпг пднпса, на свпју 
иницијативу или на иницијативу супрптне стране. 
 Опщтинскп правпбранилащтвп је дужнп да прибави сагласнпст Опщтинскпг већа пре закљушеоа 
сппразума п рещаваоу сппрнпг пднпса. 
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Члан 6. 
 Када у истпм ппступку ушествују кап странке са супрптстављеним интересима пргани ппщтине и друга 
правна лица кпја се финансирају из бучета ппщтине, Опщтинскп правпбранилащтвп ће заступати ппщтину и 
оене пргане. 

Када у истпм ппступку ушествују кап странке са супрптстављеним интересима правна лица кпја се 
финансирају из бучета ппщтине, Опщтинскп правпбранилащтвп ће заступати странку кпја је иницирала 
ппкретаое ппступка. 

Члан 7. 
 Органи ппщтине и друга правна лица кпје заступа Опщтинскп правпбранилащтвп дужни су да 
Опщтинскпм правпбранилащтву благпвременп дпстављају пбавещтеоа п правним стварима у кпјима је пнп 
пвлащћенп да предузима правне радое и правна средства, кап и да му на оегпв захтев дпстављају списе, 
пбавещтеоа и ппдатке пптребне за предузимаое радои за кпје је пнп надлежнп. 
 Акп услед неппщтпваоа пбавезе из става 1. пвпг шлана наступи щтета за ппщтину и другп правнп лице 
кпје заступа, Опщтинскп правпбранилащтвп ће п тпме пбавестити Опщтинскп веће, а пд пдгпвпрнпг лица у 
тпм пргану или правнпм лицу захтеваће накнаду пришиоене щтете. 

Члан 8. 
 На питаоа у вези са радпм Опщтинскпг правпбранилащтва кпја нису уређена пвпм пдлукпм схпднп се 
примеоују пдредбе Закпна п правпбранилащтву („Службени гласник Републике Србије“, брпј 55/14) кпје се 
пднпсе на Државнп правпбранилащтвп. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 
 

Члан 9. 
Функцију Опщтинскпг правпбранилащтва пбављају ппщтински правпбранилац и заменик (један) 

правпбранипца у складу са Уставпм Републике Србије, закпнпм, пвпм пдлукпм и другим ппщтим правним 
актима. 

 
Члан 10. 

 Опщтинскпг правпбранипца ппставља Опщтинскп веће на предлпг председника ппщтине, на перипд 
пд пет гпдина. Истп лице мпже бити ппнпвп ппстављенп на исти перипд. 
 За ппщтинскпг правпбранипца мпже бити ппстављен држављанин Републике Србије кпји испуоава 
ппщте услпве за рад у државним прганима, кпји је заврщип правни факултет, пплпжип правпсудни испит, 
дпстпјан је правпбранилашке функције и има најмаое три гпдине раднпг искуства у правнпј струци ппсле 
пплпженпг правпсуднпг испита. 

Члан 11. 
Заменик ппщтинскпг правпбранипца ппставља се на нашин и ппд услпвима кпји су у шлану 10. пве 

пдлуке утврђени за ппщтинскпг правпбранипца. 
Заменик ппщтинскпг правпбранипца ради пп упутствима ппщтинскпг правпбранипца и оему је 

пдгпвпран за свпј рад. 
 

Члан 12. 
 Опщтински правпбранилац мпже бити разрещен пре истека времена на кпји је ппстављен кап и на 
сппствени захтев. 

Опщтински правпбранилац мпже бити разрещен на исти нашин на кпји је ппстављен у складу са 
закпнпм или укпликп се утврде недпстаци у раду и пдгпвпрнпст правпбранипца у ппступку предвиђенпм у 
шлану 13. и 14. пве пдлуке. 

Заменик ппщтинскпг правпбранипца разрещава се на исти нашин и ппд истим услпвима кап и 
ппщтински правпбранилац. 
 

Члан 13. 
 Опщтински правпбранилац пдгпвара Опщтинскпм већу за свпј рад и рад Опщтинскпг 
правпбранилащтва. 
 Опщтински правпбранилац најкасније  дп 31. марта текуће гпдине ппднпси Опщтинскпм већу извещтај 
п раду Опщтинскпг правпбранилащтва за претхпдну гпдину. 
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Члан 14. 
Опщтински правпбранилац дпставља извещтаје п ппступаоу у ппјединим предметима Опщтинскпм 

већу, кап и субјектима кпје заступа, на оихпв захтев. 
Акп пцени на пснпву извещтаја или на предлпг субјекта из става 1. пвпг шлана да ппстпје недпстаци у 

раду ппщтинскпг правпбранипца, Опщтинскп веће мпже налпжити мере за птклаоаое недпстатака и 
пдредити рпк за ппступаое пп мерама, кап и ппднети предлпг за ппкретаое дисциплинскпг и другпг ппступка. 
 

Члан 15.  
Опщтински правпбранилац дпнпси правилник п управи у Опщтинскпм правпбранилащтву уз 

сагласнпст Опщтинскпг већа. Правилникпм се уређује пднпс Опщтинскпг правпбранилащтва према грађанима 
и јавнпсти, нашин впђеоа евиденција, рукпваое предметима, ппступаое са архивским материјалпм и друга 
питаоа пд знашаја за рад Опщтинскпг правпбранилащтва. 
 

Члан 16. 
Административне, рашунпвпдствене, инфпрматишке и друге пратеће ппслпве пд знашаја за рад  

Опщтинскпг правпбранилащта пбављају пдгпварајуће прганизаципне јединице ппщтинске управе ппщтине 
Житпрађа. 

 
IV. РАДНИ ОДНОСИ 

Члан 17. 
Опщтински правпбранилац и заменик ппщтинскпг правпбранипца пстварују права из раднпг пднпса у 

складу са прпписима кпји уређују пплпжај службеника ппщтинске управе, акп пвпм пдлукпм није друкшије 
пдређенп. 

V. СРЕДСТВА 
 

Члан 18. 
 Средства за рад Опщтинскпг правпбранилащтва пбезбеђују се у бучету ппщтине. 
 Прихпди кпје Опщтинскп правпбранилащтвп пствари у ппслпвима заступаоа представљају прихпд 
бучета ппщтине. 
 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19.  
Опщтинскп веће ппставља ппщтинскпг правпбранипца и заменика ппщтинскпг правпбранипца у рпку 

пд 90 дана пд дана ступаоа пве пдлуке на снагу. 
  
Члан 20. 

 Данпм ступаоа на снагу пве пдлуке престаје да важи Одлука п Опщтинскпм јавнпм правпбранилащтву 
(„Службени лист града Нища “, брпј 36/91). 
 

Члан 21. 
 
 Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „ Службенпм листу града Нища“. 
 
 Брпј 7-493/15-01 
 У Житпрађи 15. април 2015. гпдине 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
 

                                                                                                                             Председник 
                                                                                                                    Маркп С. Миленкпвић 
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На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, број 

55/14), члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Житорађа 

(„Службени лист града Ниша“, број 27/19), 

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 31. марта 2021. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

ЖИТОРАЂА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о општинском правобранилаштву општине Житорађа („Службени лист града 

Ниша“, број 28/15 и 63/16) у члану 10. став 2. речи: „најмање три године “, замењују се речима: 

„десет година“. 

 

Члан 2. 

 Члан 11. мења се и гласи: 

„Заменик општинског правобраниоца поставља се на начин који је у члану 10. став 1. ове 

одлуке утврђен за општинског правобраниоца. 

За заменика општинског правобраниоца може бити постављено лице које поред општих 

услова и има осам година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита. 

Заменик општинског правобраниоца ради по упутствима општинског правобраниоца и њему 

одговара за свој рад“. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.  

 

 

Број 7-863/2021-01 

У Житорађи, 31. март 2021. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 

 

                                                                                                  Председник 

                                                                                           Небојша Стевановић 

 
 


