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1.  
          На основу члана 2. Закона о јавном 
правобранилаштву ( «Сл. гласник РС», број 
55/2014,)  члана 20. тачка 27. Закона о локалној 
самоуправи ( «Службени гласник општине 
Лепосавић, бр.129/07»), и члана 25. став 1. тачка 6. 
Статута општине Лепсоавић ( «Службени гласник 
општине Лепосавић, бр.7/08»), Привремени орган 
општине Лепосавић  на седници одржаној дана  
25.01.2017. године, донео је: 
 
 

О Д Л У К У 
о Општинском правобранилаштву општине 

Лепосавић 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се уређење, 

организација и друга питања од значаја за рад 
Општинског правобранилаштва општине 
Лепосавић (Општинско правобранилаштво). 

Послове правне заштите имовинских права 
и интереса општине Лепосавић (у даљем тексту: 
Општина), врши јавно правобранилаштво општине 
Лепосавић (у даљем тексту: Јавно 
правобранилаштво). 

Јавни правобранилац је законски заступник 
општине (њених органа, месних заједница и јавних 
предузећа и установа чији је оснивач општина). 

Јавно правобранилаштво има свој печат и 
штамбиљ. 

 
Члан 2. 

Општинско правобранилаштво је посебан 
орган општине, који обавља послове правне 
заштите, имовинских права и интереса општине 
Лепосавић. 

Седиште Општинског правобранилаштва је 
у Леповићу, у згради општине Лепосавић. 

 
Члан 3. 

Општинско правобранилаштво има печат 
округлог облика, пречника 3 цм у коме је исписан 
текст „Република Србија - Косово и Метохија и 
Општинско јавно правобранилаштво општине 
Лепосавић“, на српском језику, ћириличним 
писмом. 

Општинско правобранилаштво има 
штмабиљ правоугаоног облика, који садржи текст 
„Република Србија – Аутономна покрајина Косово 
и Метохија општина Лепосавић и општинско 
правобранилаштво, број, датум, Лепосавић“ 

 
II  ДЕЛОКУРГ 

 
Члан 4. 

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

 
 



 
Страна 2     -    број    -  15. април  2017. 

 
 
 
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 општинског буџета; 

2) Прати и проучава правна питања од 
значаја за рад органа и правних лица 
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 и правног 
лица које заступа, посебно за 
спречавање штетних имовинско-
правних и друштвено негативних 
последица по правна лица које заступа; 

3) Даје правна мишљења приликом 
закључивања уговора које закључују 
правна лица које заступа, посебно 
уговоре из области имовинско-правних 
односа и привредно-правних уговора, у 
року који не може бити дужи од 30 дана; 

4) Даје правне савете свим органима 
општине; 

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 5. 
Општинско правобранилаштво ће пре 

покретања поступка пред судом, органом управе 
или 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 иницијативу супротне стране. 

Општинско правобранилаштво је дужно да 
прибави сагласност Општинског већа пре 
закључења споразума о решавању спорног односа. 

 
Члан 6. 

Органи општине и друга правна лица које 
заступа Општинско правобранилаштво, дужни су 
да му благовременео достављају обавештења  о 
правним стварима у којима је оно овлашћено да 
предузима правне радње и правна средства, као и 
да му на његов захтев достављају списе,  

 
 

 
    Службени гласник општине Лепосавић 
 
 

 
обавештења и податке, потребни за 

предузимање радњи за које је оно надлежно. 
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. 

овог члана, наступи штета за општину и друго 
правно лице које заступа, Општинско 
правобранилаштво ће о томе обавестити 
Општинско веће, а од одговорног лица у том 
органу или правниом лицу захтеваће накнаду 
причињене штете. 

 
III  ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 

 
Члан 7. 

Функцију општинског правобранилаштва 
врши Општински правобранилац општине 
Лепосавић у складу са Уставом Републике Србије, 
законом, овом Одлуком и другим општим правним 
актима. 

 
Члан 8. 

 Општинског правобраниоца  поставља 
Скупштина општине, на предлог председника 
општине, а на период од 5 година. Исто лице може 
бити постављено на исти период. 

За општинског правобраниоца може бити 
постављено лице које испуњава опште услове за 
рад у државним органима, које је завшило правни 
факултет, има положен правосудни испит и 
најмање три године радног искуства на пословима 
правне струке, после положеног правосудног 
испита, које је достојно правобранилачке 
функције. 

 
Члан 9. 

 Оппштински правобранилац за свој рад и 
рад Општинског правобранилаштва  одговара 
Скупштини општине и председнику општине. 
Јавно правобранилаштво може примити на 
стручну обуку дипломираног правника  
(волонтер). 

 
Члан 10. 

Општински правобранилац доставља 
Извештај о поступању у предметима, Општинском 
већу, као и субјектима које заступа, по њиховом 
Захтеву. 

Ако оцени, на основу Извештаја, или на 
предлог субјекта из става 1. овог члана, да постоје 
недостаци у раду Општинског правобраниоца, 
Општинско веће може наложити мере за 
отклањање недостатака и одредити рок за 
поступање по тим мерама, као и поднети предлог 
за покретање дисциплинског или другог поступка. 

 
 



 
Страна 3     -    број 1   -  15. април  2017. 

 
 
 
Административне, рачуноводствене, 

информатичке и друге пратеће послове од значаја 
за рад општинског правобранилаштва, обављају 
одговарајући органи и службе општинске управе. 

 
Члан 11. 

 Органи и службе општине су дужни да 
Општинском правобранилаштву доставе све 
податке, обавештења и доказе које су му потребни 
за вршење функције. 
 Органи и службе дужни су да исправе из 
става 1. доставе у року од 8 дана од дана када их 
Општинско правобранилаштво писменим путем 
затражи. 
 

 
IV  РАДНИ ОДНОСИ 

 
Члан 12. 

    Општински правобранилац оставрује права из 
радног односа у складу са прописима који уређују 
положај службеника, општинске управе, ако овом 
Одлуком није другачије одређено. 

 
V СРЕДСТВА ЗА РАД 

 
Члан 13. 

      Средства за рад општинског правобранилаштва 
обезбеђују се у буџету општине. 

Члан 14. 
       Трошкови заступања у судским и управним 
поступцима признају се општинском 
правобраниоцу по прописима о награди и накнади 
трошкова за рад адвоката. 
Трошкове заступања и наплаћене накнаде које 
Општинско правобранилаштво оствари вршећи 
своју функцију чине приход и уплаћује се у буџет 
општине. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕББЕ 

Члан 15. 
              Ступањем на снагу ове Одлуке, 
Општинско јавно правобранилаштво наставља са 
радом као Општинско правобранилаштво. 
Скупптина општине ће поставити општинског 
правобраниоца у року од 30 дана од дана ступања 
ове Одлуке на снагу. 
Постављањем Општинског правобраниоца у 
складу са овом Одлуком, престаје положај 
Општинском јавном правобраниоцу. 
 
 

 
    Службени гласник општине Лепосавић 

 
 
 
Општински јавни правобранилац који не буде 
постављен за Општинског правобраниоца у складу 
са овом Одлуком, или распоређен на друго радно 
место, у смислу прописа о службеницима 
општинске управе, има права утврђена прописима 
за службенике општинске управе. 
 

Члан 16 
     Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о јавном правобранилаштву општине 
Лепосавић број 65 од 22.01.2009. године. 
 

Члан 17. 
        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном гласнику општине 
Лепосавић,,. 

 

Број: 021-1 
У Лепосавићу, 25.01.2017. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
                                                                  ОРГАНА  
                                              Зоран Тодић, с.р 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
       На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. 
тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 35/2015-аутентично тумачење 68/2015 и 
62/2016 – одлука УС), члана 5. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лепосавић и 
образовању Привременог органа општине 
Лепосавић („Службени гласник РС“, број 80/2013), 
и Решења о разрешењу и именовању Председника 
и чланова Привременог органа општине 
Лепосавић 24 број 119-10241/2015 -1 од 
06.10.2015. („Службени гласник  РС“, број 
84/2015.), члана 17. Статута општине Лепосавић 
(„Службени гласник општине Лепосавић“ 5/2015.), 
члана 24. Пословника о раду Привременог органа 
општине Лепосавић („Службени гласник општине 
Лепосавић“, број 5/2013), и Захтева 
Пољопривредне школе Приштина-Лешак брoј 119-
1 од 02.02.2017. године, Привремени орган  
 
 



 
Страна 4     -    број 1   -  15. април  2017. 
 
 
 
општине Лепосавић на седници одржаној 
20.02.2017. године, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 
ПРИШТИНА-ЛЕШАК 

 
 
 

Члан 1. 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 

одбора Пољопривредне школе Приштина-Лешак 
именовани на предлог Савета родитеља и то: 

 
1. Зоран Мареновић 
2. Милка Гогић 
3. Весна Урошевић 

 
 

Члан 2. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења.  

 
Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Лепосавић“. 
 
Број: 119-1/1 
У Лепосавићу, 20.02.2017. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
                                                                  ОРГАНА  
                                              Зоран Тодић, с.р 
 
 
 
 
 
3. 
        На основу члана 54. став 2. и 3. и члана 55. 
став 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013 и 35/2015-аутентично тумачење 68/2015 и 
62/2016 – одлука УС), члана 5. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Лепосавић и 
образовању Привременог органа општине 
Лепосавић („Службени гласник РС“, број 80/2013), 
и Решења о разрешењу и именовању Председника 
и чланова Привременог органа општине 
Лепосавић 24 број 119-10241/2015 -1 од  
 

 
    Службени гласник општине Лепосавић 

 
 
 
06.10.2015. („Службени гласник  РС“, број 
84/2015.), члана 17. Статута општине Лепосавић 
(„Службени гласник општине Лепосавић“ 5/2015.), 
члана 24. Пословника о раду Привременог органа 
општине Лепосавић („Службени гласник општине 
Лепосавић“, број 5/2013), и Захтева 
Пољопривредне школе Приштина-Лешак број 119-
1 од 02.02.2017. године, Привремени орган 
општине Лепосавић на седници одржаној 
20.02.2017. године, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 
ПРИШТИНА-ЛЕШАК 

 
 

Члан 1. 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 

Пољопривредне школе Приштина-Лешак до 
истека мандата органа управљања и то: 

 
На предлог Савета родитеља: 
 

1. Зоран Мареновић 
2. Милка Гогић 
3. Весна Урошевић 

 
 

Члан 2. 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења.  

 
Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Лепосавић“. 

 
 
Број: 119-1/2 
У Лепосавићу, 20.02.2017. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
                                                                  ОРГАНА  
                                              Зоран Тодић, с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Страна 5     -    број 1   -  15. април  2017. 
 
 
 
 
4. 
      На основу члана 51.Закона о 
правобранилаштву (,,Службени гласник РС,, бр. 
55/2014), члана 8. Одлуке о правобранилаштву 
општине Лепосавић, бр.021-1 од 25.01.2017.године 
(,,Службени гласник општине Лепосавић, бр 
1/2009) и члана 25. Став1. Тачка 6. Статута 
општине Лепосавић (,,Службени гласник општине 
Лепосавић, бр. 7/2008), Привремени орган 
општине Лепосавић, на предлог Председника 
Привременог органа, на седници одржаној 
03.03.2017.године, донео је  
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА 
 
 
 

Члан 1. 
      ИМЕНУЈЕ СЕ Радојка Трифуновић, 
дипломирани правник из села Вуче, општина 
Лепосавић за Општинског правобраниоца општине 
Лепосавић на период од пет (5) година почев од 
03.03.2017.године. 
 

Члан 2. 
     Именована преузима и обавља све правне радње 
пред судовима и државним органима за заштиту 
имовине и имовинских права општине Лепосавић 
као њен законски заступник. 
 

Члан 3. 
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објавњена у ,, Службеном гласнику општине 
Лепосавић,,. 
 
Број: 7 
У Лепосавићу, 03.03.2017. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
                                                                  ОРГАНА  
                                              Зоран Тодић, с.р 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Службени гласник општине Лепосавић 

 
 
 
 
5. 
        На основу члана 126. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“ број 24/11), члана 18. 
став 1. Закона о јавним службама ( „Сл. гласник 
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. 
закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14-
др. закон), члана 17. Статута општине Лепосавић ( 
„Сл. гласник опшрине Лепосавић“ број 05/2015), 
Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Лепосавић и образовању Привременог органа 
општине Лепосавић („Службени гласник РС“, број 
80/2013), Решења о разрешењу и именовању 
председника и чланова Привременог органа 
општине Лепосавић 24 број 119-10241/2015 -1 од 
06.10.2015. („Службени гласник  РС“, број 
84/2015.)  и члана 24. Пословника о раду 
Привременог органа општине Лепосавић 
(„Службени гласник општине Лепосавић“, број 
5/2013), Привремени орган општине Лепосавић на 
седници одржаној 11.04.2017. године, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕПОСАВИЋ 
 

 
I 

 РАЗРЕШАВА  СЕ Драган Јаблановић, 
дипломирани правник из Лепосавића, са места 
директора Центра за социјални рад Лепосавић због 
истека мандата. 
 

II 
 Решење ступа на снагу даном доношења.  

 
II 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Лепосавић“. 

 
 
Број: 112-22 
У Лепосавићу, 11.04.2017. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
                                                                  ОРГАНА  
                                              Зоран Тодић, с.р 
 
 
 



 
Страна 6     -    број 1   -  15. април  2017. 
 
 
 
 
6. 
        На основу члана 125. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“ број 24/11), члана 18. 
став 1. Закона о јавним службама ( „Сл. гласник 
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. 
закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14-
др. закон), члана 17. Статута општине Лепосавић ( 
„Сл. гласник опшрине Лепосавић“ број 05/2015), 
Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Лепосавић и образовању Привременог органа 
општине Лепосавић („Службени гласник РС“, број 
80/2013), Решења о разрешењу и именовању 
председника и чланова Привременог органа 
општине Лепосавић 24 број 119-10241/2015 -1 од 
06.10.2015. („Службени гласник  РС“, број 
84/2015.), члана 24. Пословника о раду 
Привременог органа општине Лепосавић 
(„Службени гласник општине Лепосавић“, број 
5/2013), и Сагласности број 119-01-8/2017-09 од 
28.02.2017. године, Привремени орган општине 
Лепосавић на седници одржаној 11.04.2017. 
године, доноси  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЛЕПОСАВИЋ 

 
 

I 
 ИМЕНУЈЕ  СЕ Градимир Настић, 
дипломирани економиста из Ибарске Слатине, за 
вршиоца дужности директора Центра за социјални 
рад Лепосавић, на период од годину дана.  

 
II 

 Решење ступа на снагу даном доношења.  
 

III 
 Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Лепосавић“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог Решења 
садржан је у члану 125. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“ број 24/11), члана 18. 
 
 

 
   Службени гласник општине Лепосавић 

 
 
 
 
 
 став 1. Закона о јавним службама ( „Сл. гласник 
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. 
др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. 
закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14-
др. закон), члана 17. Статута општине Лепосавић 
(„Сл. гласник опшрине Лепосавић“ број 05/2015). 
Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Лепосавић и образовању Привременог органа 
општине Лепосавић („Службени гласник РС“, број 
80/2013), Решења о разрешењу и именовању 
председника и чланова Привременог органа 
општине Лепосавић 24 број 119-10241/2015 -1 од 
06.10.2015. („Службени гласник  РС“, број 
84/2015.)  и члана 24. Пословника о раду 
Привременог органа општине Лепосавић 
(„Службени гласник општине Лепосавић“, број 
5/2013). 
 Законом о социјалној заштити прописано је 
да оснивач именује вршиоца дужности Центра за 
социјални рад уз претходно прибављену 
сагласност Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, на период не дужи од 
годину дана. С обзиром да је добијена Сагласност 
број 119-01-8/2017-09 од 28.02.2017. године да се 
на место вршиоца дужности именује Градимир 
Настић, то се предлаже доношење овог Решења, а 
имајући у виду горе цитиране одредбе и 
надлежности Привременог органа општине 
Лепосавић.  
 Из напред наведеног одлучено је као у 
изреци Решења. 
 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути спор надлежним судом 
у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 
Број: 112-23 
У Лепосавићу, 11.04.2017. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 
 

                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
                                                                  ОРГАНА  
                                              Зоран Тодић, с.р 
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