На основу члана 1. Закона о јавном правобранилаштву („Сл.гласник РС“ бр 43/91),
члана 20. став 1. тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник СР“ број 129/07), члан
15. став 1. тачка 28. и члана 138. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског
округа“ број 21/08), Скупштина општине на седници одржаној дана 20.12.2008. године,
донела је

ОДЛУКУ
О Општинском јавном првобранилаштву

I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се делокруг, постављење и разрешење Општинског јавног
правобраниоца и његових заменика, организација и друга питања од значаја за рад
Општинског јавног правобранилаштва.
Члан 2.
Општинско јавно правобранилаштво је посебна организациона јединица у оквиру
Општинске управе.
Седиште Општинског јавног правобранилаштва је у Владичином Хану, улица
Светосавска број 1.
Члан 3.
Општинско јавно правобранилаштво има свој печат.
Печат је округлог облика са текстом исписаним на српском језику и ћириличним
писмом: Република Србија, Општина Владичин Хан, Општинско јавно правобранилаштво и
са грбом Републике Србије.
Члан 4.
Општинско јавно правобранилаштво за свој рад одговара Скупштини општине
Владичин Хан.

II
ДЕЛОКРУГ

Члан 5.
Општинско јавно правобранилаштво обавља послове на основу Закона, других
прописа донетих на основу Устава и Закона.
Члан 6.
Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна
средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права
и интереса Општине Владичин Хан, њених органа и јавних предузећа и установа чији је
оснивач Општина и месних заједница.
У обављању послова из става 1. овог члана, Општинско јавно правобранилаштво има
положај законског заступника.

III
ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
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Члан 8.
Општинског јавног правобраниоца поставља Скупштина, јавним гласањем, већином
гласова, од укупног броја одборника, на време од 4 године.
Члан 9.
За Општинског јавног правобраниоца може се поставити лице које има завршен
правни факултет, положен правосудни испит и најмање 3 година радног искуства у струци.
Члан 10.
Општинском јавном правобраниоцу може престати мандат пре истека времена за које
је постављен, подношењем оставке или разрешењем, на исти начин на који је постављен.
Скупштина може разрешити Општинског јавног правобраниоца на образложени
писани предлог најмање једне трећине одборника.
Члан 11.
Општински јавни правобранилац има заменике, које поставља и разрешава
Скупштина, на исти начин и под истим условима као и Општинског јавног правобраниоца.
Број заменика општинског јавног правобраниоца утврђује се актом о унутрашњем
уређењу и систематизацији Општинског јавног правобранилаштва.
Акт из става 2. овог члана доноси Општински јавни правобранилац.
Сагласност на акт у делу броја и структуре запослених даје Општинско веће.
Члан 12.
Општински јавни правобранилац, за свој рад и рад Општинског јавног
правобранилаштва одговара Скупштини.
Заменици Општинског јавног правобраниоца за свој рад одговарају Општинском
јавном правобраниоцу и Скупштини.

IV
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 13.
На организацију и рад Општинског јавног правобранилаштва сходно се примењују
одредбе закона којима се уређује делокруг, организација и рад Републичког јавног
правобранилаштва.
На запослене у Општинском јавном правобранилаштву сходно се примењују одредбе
закона којима се уређују права, обавезе и одговорности из радних односа у државним
органима.

Члан 14.
Средства за рад Општинског јавног правобранилаштва обезбеђују се у буџету
Општине.
Члан 15.
Трошкови заступања у судским и управним поступцима приход су буџета Општине.

V
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинског јавног правобранилаштва
донеће Општински јавни правобранилац, најкасније у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинском јавном
правобранилаштву („Сл.гласник Пчињског округа“ број 6/2006 и 27/2006).
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Пчињског округа“
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