
На основу члана 11 и чл. 32. ст.1.т. 1. Закон о локалној самоуправи ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 129/07)  и члана  37. ст.1.т.1. Статута Општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ бр. 

69/2008, 89/2010, 14/2012,  32/2012,70/2012, 57/2013, 9/14 и 26/15), 

Скупштина општине Дољевац,  на седници одржаној дана 17.12..2015. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

 О  ПРОМЕНИ  СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

У Статуту општине Дољевац,  („Сл. лист Града Ниша“ бр. 69/08, 89/10, 14/12,  32/12,70/12,  

57/13, 9/14 и 26/15), у делу:  

 

 „IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ“,  у члану 24. уместо везника „и“, ставља се запета, а иза речи 

„управа“ додају се речи „ и Општинско правобранилаштво“.  

 

У истом делу у тачки 2. Извршни органи општине, подтачки 2.2. Општинско веће, у  

члану 88. у тачки 7. иза речи „управе“ додају се речи: „ и  Општинског правобраниоца“. 

 

У истом делу иза члана 109. додаје се  нова тачка, поднаслов и чланови  који гласе: 

 

„4. Општинско правобранилаштво  

Члан 110. 

Општинско правобранилаштво општине Дољевац образује се за послове правне заштите  

имовинских права и интереса општине Дољевац. 

 

Члан 111. 

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Општинско  

правобранилаштво: 

1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као 

законски заступник општину  њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из 

буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине/града; 

2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која 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 и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних 

имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа; 

3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које 

заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, у 

року који не може бити дужи од 30 дана; 

4)  даје правне савете свим органима општине  које заступа; 

5) 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. 

Члан 112. 

Општинско правобранилаштво образује се као јединствени орган. 

 

 

 



 

Општински правобранилац 

Члан 113. 

Општинским правобранилаштвом руководи Општински правобранилац. 

 Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника општине, 

на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период. 

 За 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, достојан је правобранилачке функције и има најмање три године радног 

искуства у правној струци после положеног правосудног испита. 

 

Члан 114. 

 Општински правобранилац одговара Општинском већу за свој рад и рад Општинског 

правобранилаштва. 

 Општински  правобранилац подноси Општинском већу извештај о раду Општинског 

правобранилаштва за претходну годину. 

 

Члан 115. 

 Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине. 

 Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања представљају 

приход буџета општине. 

 

Остали чланови померају се за 6. 

Члан 2. 

 У осталом делу Статут остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града 

Ниша''. 
Број: 110 - 77 

У Дољевцу, 17.12.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Томислав Митровић 

 


