Скупштина Града Крагујевца, на основу члана 51. Закона о правобранилаштву („Службени
гласник РС“, број 55/14), члана 24. а у вези члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – и др. закон и 47/2018) и члана
77. Статута града Крагујевца („Службени лист Града Крагујевца“, број 8/2019), на седници одржаној
дана 25.4.2019, донела је

ОДЛУКА
О
ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о Градском правобранилаштву града Крагујевца (у даљем тексту: Одлука) уређује се
делокруг и положај, надлежност, уређење и организација правобранилаштва, положај
правобраниоца, заменика правобраниоца и запослених у Градском правобранилаштву, као и друга
питања од значаја за рад Градског правобранилаштва града Крагујевца (у даљем тексту: Градско
правобранилаштво).
Члан 2.
Градско правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских права и
интереса града Крагујевца.
Градско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим
органима заступа Град, његове органе и јавне службе и има положај законског заступника.
Седиште Градског правобранилаштва је у Крагујевцу, улица Трг Слободе број 3.
Члан 3.
Градско правобранилаштво има печат округлог облика, пречника 32 мм, који садржи грб
Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија - Град Крагујевац - Градско
правобранилаштво “, на српском језику, ћириличим писмом.
Градско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст: „Република
Србија, Градско правобранилаштво, број ___________ , датум _________, „ Крагујевац.

Члан 4.
Средства за рад Градског правобранилаштва обезбеђују се у буџету Града.
Трошкови заступања у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим органима
признају се Градском правобранилаштву по прописима о награди и накнади трошкова за рад
адвоката.
Приходи које Градско правобранилаштво оствари у пословима заступања представљају
приход буџета града.
II. НАДЛЕЖНОСТ И ДЕЛОКРУГ РАДА
Члан 5.
Градско правобранилашво је законски заступник Града Крагујевца у правним поступцима пред
судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, када Град Крагујевац има положај
странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку.
Градско правобранилаштво пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним
органима, заступа органе и посебне организације који немају својство правног лица, органе и посебне
организације који имају својство правног лица, а чије се финансирање обезбеђује из буџета Града
Крагујевца и јавне установе чији је оснивач Град Крагујевац, а чије се финансирање обезбеђује из
буџета Града Крагујевца, у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или
умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.
Градско правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја заступати у поступку
пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима и друга правна лица чији је
оснивач Град Крагујевац.
Члан 6.
Градско правобранилаштво заступа Град Крагујевац пред страним и међународним судовима
и арбитражама и пред другим надлежним органима у иностранству.
Ако Градско правобранилаштво према прописима стране државе или међународне
организације или из других разлога, не може непосредно да заступа пред страним или међународним
судовима и арбитражама, или пред другим надлежним органима у иностранству, Градско веће, на
предлог градског правобраниоца, овластиће за заступање лице које може предузети заступање по
прописима стране државе или међународне организације.
У случају из става 2. овог члана, Градски правобранилац је дужан да обезбеди активно
праћење тока заступања, као и да лицу овлашћеном за заступање даје потребне налоге и упутства.

Члан 7.
Градско правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе иницијативу за
покретање поступка пред судом или другим надлежним органом поводом питања из своје
надлежности.
Градско правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа које
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, 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 које заступа, посебно за спречавање штетних имовинско - правних последица
по правна лица која заступа.
Градском правобранилаштву се могу доставити ради давања правног мишљења нацрти
правних послова које закључују субјекти које заступа, ако ти правни послови за предмет имају
имовинска права и обавезе Града Крагујевца, односно тих субјеката.
Правна мишљења из става 3. овог члана Градско правобранилаштво даје у року који не може
бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана доставе нацрта акта на оцену.
У случају да је правно мишљење потребно дати, односно радњу предузети у року краћем од
рока из става 4. овог члана, орган који се обратио Градском правобранилаштву дужан је да то посебно
истакне и образложи у писменом захтеву, уз означавање да се захтев упућује као приоритет, са јасно
назначеним роком за поступање, који не може бити краћи од 8 (осам) дана, односно 3 (три) дана када
се ради о захтеву Градског већа.
Када оцени да се налогом или захтевом субјекта који заступа крши Устав или закон или
угрожавају имовинска права и интереси Града Крагујевца, Градско правобранилаштво ће о томе
одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема налога или захтева, писменим путем
обавестити издаваоца налога, однсно подносиоца захтева, са образложеним разлозима за одбијање
поступања.
Ако заступани субјекат и после обавештења из става 6. овог члана остане при издатом налогу
или поднетом захтеву, Градско правобранилаштво ће поступити по том налогу или захтеву.
Градски правобранилац и заменик градског правобраниоца не могу трпети штетне последице
уколико поступе у складу са одредбама става 1. до 7. овог члана.
Члан 8.
Градско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, арбитражом, органом
управе и 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, на своју иницијативу или на иницијативу супротне стране.
Када Градско правобранилаштво процени да нису испуњени материјални или формални
услови да се спорни однос реши споразумно или да предложено споразумно решење није у интересу

Града Крагујевца, о томе ће писмено обавестити субјекта кога заступа.
Градско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Градског већа пре закључења
споразума о решавању спорног односа.
За сваки коначни споразум у поступку за алтернативно решавање спора у коме не учествује
Градско правбранилаштво мора бити прибављено правно мишљење Градског правобранилаштва.
Члан 9.
Градско правобранилаштво предузима заступање под истим 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.
Када у истом поступку учествују странке са супротстављеним интересима, које се директно или
индиректно финансирају из буџета Града Крагујевца, а једна од тих странака је Град Крагујевац,
Градско правобранилаштво ће заступати Град Крагујевац и његове органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима, које према
Одлуци заступа Градско правобранилаштво, а ниједна од тих странака није Град Крагујевац, Градско
правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка.
Члан 10.
Органи града које заступа Градско правобранилаштво дужни су да Градском
правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у којима је оно
овлашћено да предузима правне радње и правна средства, као и да му на његов захтев, у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема његовог захтева, достављају списе, обавештења и податке потребне
за предузимање радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за Град и друго правно
лице које заступа, Градско правобранилаштво ће о томе обавестити Градско веће, а од одговорног
лица у том органу или правном лицу захтеваће накнаду причињене штете.
Члан 11.
Градско правобранилаштво доставља извештај о поступању у појединим предметима
Градском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 12.
Послове из надлежности Градског правобранилаштва обављају Градски правобранилац и
заменик градског правобраниоца, у складу са Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и
другим општим правним актима.
Градски правобранилац руководи радом и представља Градско правобранилаштво. За свој
рад и рад Градског правобранилаштва одговоран је Градском већу и Градоначелнику.
Градски правобранилац
правобранилаштва.
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Члан 13.
Градског правобраниоца на предлог Градоначелника поставља Градско већe на период од пет
година и може бити поново постављен.
Када Градски правобранилац по истеку мандата не буде поново постављен или ако му положај
престане на лични захтев, поставља се за заменика градског правобраниоца, под условом да је
постављен за градског правобраниоца из реда заменика градског правобраниоца.
Предлог кандидата из става 1. овог члана подноси се Градском већу у писаном облику.
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, личну и радну биографију,
сагласност кандидата у писаном облику и доказе о испуњености услова.
За Градског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који
испуњава опште услове за рад у државним органима, који има завршен правни факултет, односно
има стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена,
односно на основним студијама у трајању од најмање четри године, положен правосудни испит,
достојан је правобранилачке функције и има најмање десет година радног искуства у правној струци
после положеног правосудног испита.
Члан 14.
Градски правобранилац има једног или више заменика.
Заменик градског правобраниоца може предузети сваку радњу из надлежности Градског
правобранилаштва која није у искључивој надлежности градског правобраниоца.
Заменика градског правобраниоца на предлог Градоначелника поставља Градско већe на
период од пет година и може бити поново постављен.

За заменика Градског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије
који испуњава опште услове за рад у државним органима, који има завршен правни факултет, односно
има стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена,
односно на основним студијама у трајању од најмање четри године, положен правосудни испит и има
најмање осам година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Заменик градског правобраниоца за свој рад одговара Градском правобраниоцу.
Заменик градског правобраниоца који не буде поново постављен или ако му положај престане
на лични захтев има право да буде распоређен на радно место правобранилачког помоћника.
Члан 15.
Уколико је постављен само један заменик градског правобраниоца, он је без посебног
овлашћења, у случају одсутности или спречености Градског правобраниоца, обавезан да врши све
послове из делокруга надлежности градског правобранилаштва, укључујући и надлежности везане за
сва питања из радно - правног статуса запослених у Градском правобранилаштву.
Уколико је у Градском правобранилаштву постављено више заменика у случају одсутности или
спречености
Градског
правобраниоца
послове
из
делокруга
надлежности
Градског
правобранилаштва врши заменик кога овласти Градски правобранилац.
Члан 16.
Градски правобранилац и заменик градског правобраниоца могу поверити лицу запосленом у
субјекту из члана 5. став 2. ове Одлуке да предузме одређену радњу у поступку пред судом, органом
управе или другим надлежним органом.
Лице коме се поверава заступање у смислу става 1. овог члана мора бити дипломирани
правник са положеним правосудним испитом и поступа у границама датог писменог пуномоћја.
Члан 17.
Градском правобраниоцу и заменику градског правобраниоца функција престаје пре истека
времена на које је постављен подношењем оставке, разрешењем или испуњеношћу услова за
пензију.
Оставка из става 1. овог члана подноси се Градском већу у писаном облику и не мора бити
образложена.
О поднетој оставци се не одлучује, већ се престанак функције Градског правобраниоца и
заменика градског правобраниоца по овом основу само констатује.

Одлуку о разрешењу Градског правобраниоца и заменика Градског правобраниоца доноси
Градско веће на образложен предлог Градоначелника.
Члан 18.
Градски правобранилац, заменици градског правобраниоца и запослени у Градском
правобранилаштву, остварују права из радног односа у складу са прописима који се примењују на
функционере и запослене у јединицама локалне самоуправе.
У Градском правобранилаштву ради секретар Градског правобранилаштва, правобранилачки
помоћници, правобранилачки приправници и други запослени на административним, оперативно техничким, рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима значајним за рад
Градског правобранилаштва.
Члан 19.
Број запослених у Градском правобранилаштву одређује се актом о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места.
Градски правобранилац доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Градском правобранилаштву уз сагласност Градског већа.
Члан 20.
Секретар помаже Градском правобраниоцу у вршењу послова из делокруга секретаријата.
У случају истовремене одсутности градског правобраниоца
правобраниоца, Градским правобранилаштвом руководи секретар.
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Правобранилачки помоћници помажу Градском правобраниоцу и заменику Градског
правобраниоца у обављању послова из делокруга Градског правобранилаштва, израђују
правобранилачке поднеске и акте, предузимају радње заступања на расправама пред судом, органом
управе или другим надлежним органом по пуномоћју градског правобраниоца и врше друге послове
предвиђене законом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
Правобранилачки помоћници поступају у оквиру пуномоћја које им је дато од стране градског
правобраниоцу и за свој рад и предузете радње одговорни су градском правобраниоцу.
За правобранилачког приправника прима се лице које је завршило правни факултет и
испуњава опште услове за рад у државним органима, а прима се у радни однос на три 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, у својству
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).
Програм обуке правобранилачког приправника и волонтера утврђује Градски правобранилац.
Правобранилачки приправник и волонтер може на одређено време бити упућен на обуку у
други орган Града.
Члан 21.
Градски правобранилац доноси Правилник о управи у Градском правобранилаштву који се
уређују однос Градског правобранилаштва према грађанима и јавности, начин вођења евиденција,
начин расподеле предмета, руковање предметима, поступање са архивским материјалом и друга
питања од значаја за рад Градског правобранилаштва.
Правилник из става 1. овог члана објављује се у „Службеном листу града Крагујевца“.
Члан 22.
Одредбе Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14) сходно се
примењују и на Градско правобранилаштво града Крагујевца.
IV.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

Градско веће поставиће Градског правобраниоца и заменика градског правобраниоца у складу
са одредбама ове Одлуке, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
До постављења лица из става 2. овог члана функцију Градског правобраниоца и заменика
Градског правобраниоца вршиће досадашњи Градски правобранилац и заменик Градског
правобраниоца.
Члан 24.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Градском правобранилаштву
града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 38/14), као и Одлука о изменама одлуке о
Градском правобранилаштву Града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 12/16).

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Крагујевца“.

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 41. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – и др. закон и
47/2018), којим је предвиђено да ће јединице локалне самоуправе ускладити своје статуте и друге
опште акте са овим законом у року од девет месеци од ступања на снагу овог закона и члану 126.
Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/2019 ), којим је предвиђено да ће
Град Крагујевац ускладити своја општа акта са одредбама Статута. Како је чланом 51. Закона о
правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14), прописано да послове правне заштите
имовинских права и интереса аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе обавља
правобранилаштво аутономне покрајине, односно правобранилаштво јединице локалне самоуправе,
а чланом 77. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/2019) прописано да
је Градско правобранилаштво орган који обавља послове праве заштите имовинских права и
интереса Града Крагујевца, које пред судовима, арбитражама, управним и другим органима заступа
Град, његове органе и јавне службе и које има положај законског заступника, те да се образовање,
уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Градског правобранилаштва, утврђују
одлуком Скупштине, а у складу са основама за уређење и организацију правобранилаштва
прописаним одредбама закона, стекли су се услови за доношење ове одлуке.
До доношења нове Одлуке о Градском правобранилаштву града Крагујевца, примењиваће се
одредбе Одлуке о Градском правобранилаштву Града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“,
број 38/14).
Скупштина Града Крагујевца
Број 020-116/19-I
Датум 25.4.2019.
Крагујевац
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