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1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НИША И
ИНФОРМАТОРУ О РАДУ

Информатор о раду Правобранилаштва Града Ниша, припремљен је на основу
члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010), а у складу са
Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени
гласник РС", број 68/10).
Седиште Правобранилаштва Града Ниша је у Нишу, Ул. Вожда Карађорђа бр.
16.

Контакт телефон: 018/504-699
Факс: 018/504-700
е -мail: dmiomira@gu.ni.rs
Матични број: 17620541,
ПИБ 100232752

Особа одговорна за тачност и доступност података, правилну израду,
објављивање и редовно ажурирање података Информатора је Миомира Динић, Градски
правобранилац Града Ниша.
Информатор о раду Правобранилаштва Града Ниша објављен је на интернет
презентацији Града Ниша: www.ni.rs
Увид о Информатор о раду Правобранилаштва Града Ниша може се извршити у
Улици Вожда Карађорђа бр. 16, I спрат, а на захтев заинтересованог лица Информатор
се издаје у штампаном облику.

2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА
НИША

Правобранилаштво Града Ниша је орган града која врши послове правне
заштите права и интереса Града Ниша. Правобранилаштво Града Ниша предузима
правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима
ради правне заштите права и интереса града. На захтев органа и служби града,
Правобранилаштво Града Ниша даје правна мишљења у вези са закључивањем уговора
у којима је уговорна страна град.
Одлуком о Правобранилаштву Града Ниша ("Сл.лист Града Ниша"бр.102/2014)
утврђено је да функцију Правобранилаштва Града Ниша врши Градски правобранилац
и заменици градског правобраниоца.
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Градског правобраниоца поставља Скупштина града, на предлог председника
Скупштине или најмање једне трећине одборника, на време од пет година и може бити
разрешен пре истека мандата по истом поступку. Градски правобранилац има заменике,
које на његов предлог поставља Скупштина града на време од пет година.
Унутрашња организација и систематизација радних места у Правобранилаштву
Града Ниша уређује се правилником који доноси градски правобранилац, уз сагласност
надлежног органа.
У Правобранилаштву Града Ниша утврђују се следећа радна места, као и број
извршилаца:

Редни број

Назив радног места

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Градски правобранилац
Заменик градског правобраниоца
Правобранилачки помоћник 1- самостални саветник
Правобранилачки помоћник 2 - саветник
Шеф писарнице
Послови вођења уписника и вршење адм. послова
Административно-технички секретар

3.

Број извршилаца
1
5
2
3
1
3
1

ОПИС ФУНЦИЈЕ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

Правобранилаштво Града у поступцима пред судовима, управним и другим
надлежним органима заступа Град, ради остваривања и заштите имовинских права и
интереса Града.
Правобранилаштво Града прати и проучава правна питања од значаја за рад
органа Града које заступа, 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 имовинскоправних и друштвено
негативних последица по Град Ниш.
Правобранилаштво Града даје мишљења приликом закључивања уговора у
којима је уговорна страна Град, посебно уговора из области имовинскоправних односа,
привредно правних уговора и дају правне савете из делокруга своје надлежности свим
органима Града које заступа.
Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само
одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката,
правобранилаштво Града је овлашћено да предузима заступање под истим условима
као и адвокат.
Градски правобранилац руководи радом и представља Правобранилаштво Града.
За свој рад и рад Правобранилаштва, правобранилац одговара Скупштини Града.
Заменик Градског правобраниоца одговоран је за свој рад Градском
правобраниоцу и Скупштини Града.
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3.1

ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

Миомира Динић
контакт телефон : 018/504699, 018/504701
факс: 018/504700
e -mail: dmiomira@gu.ni.rs
3.2

ЗАМЕНИЦИ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

Весна Крстић
контакт телефон : 018/504699, 018/504702
факс: 018/504700
e -mail: kvesna@gu.ni.rs
Радмила Миловановић
контакт телефон : 018/504699, 018/504702
факс: 018/504700
e -mail: mradmila@gu.ni.rs
Славица Петровић
контакт телефон : 018/504699, 018/504703
факс: 018/504700
e -mail: pslavica@gu.ni.rs
Лидија Дончић
контакт телефон : 018/504699, 018/504703
факс: 018/504700
e -mail: dlidija@gu.ni.rs
Љубинка Рајковић
контакт телефон : 018/504699, 018/504704
факс: 018/504700
e -mail: rajljubinka@gu.ni.rs

4.

ЈАВНОСТ РАДА

Рад Правобранилаштва Града Ниша доступан је јавности.
Јавност у раду Правобранилаштва Града Ниша, може да се ограничи или
искључи само у случајевим када је то одређено законом, другим прописом или другим
актима надлежног органа.
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Јавност у раду Правобранилаштва Града Ниша, обезбеђује се давањем
информација средствима јавног информисања и обезбеђивањем услова за несметано
обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга.
Радно време Правобранилаштва Града Ниша, утврђено је Решењем о распореду
радног времена, које је донео Градоначелник Града Ниша. Радно време сваког радног
дана је од 7,30 до 15,30 часова.
Распоред дневног одмора у трајњу од 30 минута, одређује старешина, тако да се
обезбеди континиутет у раду.
Адреса за пријем поште је: Ниш, ул. Вожда Карађорђа бр. 16,
Правобранилаштво Града Ниша, или лично путем писарнице Правобранилаштва Града
Ниша, ул. Вожда Карађорђа бр. 16, I спрат.

5.

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

У периоду од 1. јануара 2016. год. до данас су тражене од овлашћеног лица
Правобранилаштво Града Ниша информације од јавног заначаја, а које се тичу података
и исправа у парничним, ванпарничним, управним и извршним предметима у којима је
странка у поступку био Град Ниш. Најчешће су тражени подаци о решењима РГЗСлужбе за катастар непокретности Ниш, која су достављана ПГН као странци у
поступку, подаци о уложеним захтевима за понављање поступка поднети у парничним
поступцима пред надлежним судом, подаци о уложеним жалбама на решења о упису у
катастар непокретности и сл.

6.

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША

Одлуком о Правобранилаштву Града Ниша ("Сл.лист Града Ниша"бр.102/2014),
прописано је да:
Правобранилаштво је орган Града који предузима правне радње и користи
правна средства ради остваривања и заштите имовинских права интереса Града Ниша.
Правобранилаштво Града у поступцима пред судовима, управним и другим
надлежним органима заступа Град, ради остваривања и заштите имовинских права и
интереса Града.
Правобранилаштво Града прати и проучава правна питања од значаја за рад
органа Града које заступа, 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 имовинскоправних и друштвено
негативних последица по Град Ниш.
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Правобранилаштво Града даје мишљења приликом закључивања уговора у
којима је уговорна страна Град, посебно уговора из области имовинскоправних односа,
привредно правних уговора и дају правне савете из делокруга своје надлежности свим
органима Града које заступа.
Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само
одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката,
правобранилаштво Града је овлашћено да предузима заступање под истим условима
као и адвокат.
Органи Града које заступа Правобранилаштво Града дужни су да обавесте
Правобранилаштво о правној ствари у којима је оно овлашћено да предузима правне
радње и правна средства ради остваривања њихових права и интереса, односно права и
интереса Града.
Органи Града дужни су да Правобранилаштву, на његов захтев, доставе списе и
обавештења, односно пруже податке и објашњења потребна за предузимање радњи за
које је Правобранилаштво надлежно.
Када Правобранилаштво везује законски рок за поступање, органи су дужни да
списе и обавештења неодложно доставе, односно податке и објашњења неодложно
пруже.
Ако услед непоступања, односно неблаговременог поступања органа наступи
штета за Град, Правобранилаштво ће о томе обавестити Градско Веће Града Ниша које
је овлашћено да врши надзор над радом тог органа и службе. По одлуци Градског већа
Града Ниша Правобранилаштво ће од одговорног лица у том органу захтевати накнаду
причињене штете.
Правобранилаштво је овлашћено да затражи увид, издавање извода и копирање
исправа и других списа из сваког јавног регистра, предмета и електронске базе
података о стању у предметима које води суд, други државни орган, или носилац јавних
овлашћења, без накнаде.
Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009,
81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописано је да се исправка
граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог
власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или
дугорочник закупац, на основу ранијих прописа, врши се на основу елабората
геодетских радова. Пре израде елабората геодетских радова власник катастарске
парцеле решава имовинско-правне односе, а уколико је суседна катастарска парцела у
јавној својини, сагласност за исправку границе даје надлежни правобранилац.
Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013), и
подзаконским актима донетим на основу наведеног закона, прописано је да се:
- Уговори о прибављању и отуђењу непокретности у својини јединице локалне
самоуправе, закључују по претходно прибављеном мишљењу правобранилаштва
јединица локалне самоуправе. Такође је прописано и да је Правобранилаштво јединица
локалне самопураве дужно да поднесе тужбу за поништење уговора о прибавављању и
отуђењу непокретности у својини јединице локалне самоуправе, а који уговор је
закључен супротно прописима о јавној својини.
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7.

ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА

Према Статуту Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и
143/2016), прописано је да послове правне заштите имовинских права и интереса Града
Ниша, као и градских општина, по њиховом овлашћењу, врши Правобранилаштво
Града Ниша.

8.

ПРОПИСИ

Надлежности, овлашћења и обавезе Правобранилаштва Града Ниша утврђени су:
* Одлуком о Правобранилаштву Града Ниша ("Службени лист Града Ниша",
број 102/2014),
* Статутом Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и
143/2016),
* Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009,
81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
* Законом о правобранилаштву ("Службени гласник РС", број 55/2014),
* Законом о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/2011 и 88/2013),
* Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини
Града Ниша ("Сл.лист Града Ниша"бр.5/2016)
* Одлуком о Грађевинском земљишту ("Сл.лист Града Ниша"бр.18/2016)
Правобранилаштво Града Ниша у свом раду примењује следеће прописе:
Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 72/2011, 49/2013одлука УС, 74/2013-одлука УС и 55/2014),
Закон о ванпрарничном поступку ("Службени гласник СРС" бр. 25/82 и 48/88,
"Службени гласник РС", бр. 46/95 - др. закон, 18/05 - др. закон, 85/2012, 45/2013 – др.
закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 – др. закон),
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и
"Службени гласник РС", број 30/10),
Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 106/2015 и
106/2016 – аутентично тумачење),
Закон о управним споровима ("Службени гласник РС", број 111/2009),
Закон о мирном решавање радних спорова ("Службени гласник РС", број
125/2004 и 104/2009),
Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89
-одлука УСЈ, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", број 1/2003 Уставна повеља),
Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама
("Службени гласник РС", број 46/2006),
Информатор о раду Правобранилаштва Града Ниша
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Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС", број
72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/2015 – одлука УС),
Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 –др. закон и 108/2016),
Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/2009,
18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС и 96/2015),
Закон о основама својинско-правних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80 и
36/90, "Службени лист СРЈ", бр. 29/96 и "Службени лист РС", број 115/2005 - др. закон),
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", број 53/95, "Службени лист
СРЈ", број 16/2001 - одлука СУС и "Службени гласник РС", број 20/2009 и 55/2013одлука УС и 106/2016 – аутентично тумачење),
Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014др. закон),
Закон правобранилаштву ("Службени гласник РС", број 55/2014),
Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/2011др.закон и 99/2011 др. закон),
Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/2006,
65/2008 - др. закон и 41/2009),
Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007,
101/2011 и 93/2012),
Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011 и
104/2016)

9.

УСЛУГЕ

Правобранилаштво Града Ниша, у оквиру делукруга утврђених законом и
другим прописима, не пружа услуге заинтересованим физичким и правним лицима.
10.

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Правобранилаштво Града Ниша, имајући у виду делокруг рада и надлежност
утврђене закононима и актима органа Града Ниша, не пружа услуге заинтересованим
физичким и правним лицима, па самим тим није ни прописан поступак пружања
услуга.
11.

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Правобранилаштво Града Ниша, не располаже подацима о пруженим услугама, с
обзиром на делокруг рада и надлежности утврђене законима и актима органа Града
Ниша.
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12.

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Преглед планираних, одобрених и
Правобранилаштва Града Ниша у 2017. години

остварених

Информатор о раду Правобранилаштва Града Ниша
Март 2017. године

прихода

и

расхода

11

13.

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Правобранилаштво Града Ниша, не спроводи поступак јавних набавки, нити је у
претходној и текућој буџетској години било поступака јавних набавки.

14.

СРЕДСТВА РАДА

Правобранилаштво Града Ниша, нема право својине на покретним и
непокретним стварима, односно средства рада које Правобранилаштво Града Ниша
користи у свом раду не представљају имовину Правобранилаштва Града Ниша, већ
имовину Града Ниша.

15

ПОДАЦИ О ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Плате запослених лица у Правобранилаштву Града Ниша одређене су Правилником
о платама запослених у Правобаранилаштву Града Ниша.
Плате постављених лица у овом органу обрачунавају се у складу са Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих, постављених и запослених у
државним органима (''Службени гласник РС'', број 44/08).

16.

НОСАЧИ ИНФОРМАЦИЈА

Носачи информација (списи предмета по уписницима П, И, У, А, М, Рз, Јп, Пр, Р
и Ре), насталих у раду Правобранилаштву Града Ниша, чувају се у :
Архиви Правобранилаштва Града Ниша, у Нишу у улици Вожда Карађорђа бр.
16,
Историјском архиву Града Ниша и
електронској бази података: на заједничком серверу као и сигурносној копији на
медију предвиђеним за складиштење података.
Посао архивирања, чувања и издавања списа предмета, уписника именика и
других помоћних књига, насталих у раду Правобранилаштва Града Ниша врши се у
складу са Правилником о управи Правобранилаштва Града Ниша ("Сл.лист Града
Ниша" бр. 98/2015).
Информатор о раду Правобранилаштва Града Ниша
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17.

ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Списи предмета настали у раду Правобранилаштва Града Ниша:
парнични предмети П (тужбе, сви поднесци у парничним стварима, пресуде,
жалбе и ванредни правни лекови)
извршни предмети И (предлози за извршења, решења донета у извршном
поступку, правни лекови)
управни предмети У (захтеви за покретање управних поступака, тужбе којима се
покреће управни спор против управних аката, пресуде и решења, редовни и ванредни
правни лекови)
атхезиони предмети А, (предлози постављени у кривичном поступку ради
досуде имовинско - правно захтева насталог услед извршења кривичног дела)
предмети правних мишљења М (захтеви упућени Правобранилаштву Града
Ниша ради давања правног мишљења у вези са закључивањем имовинско правним
уговорима и дописи који произилазе из истог)
предмети замене Рз, (захтеви ради замене у заступању пред судом и другим
органима и документација везане за наведено заступање)
предмети управе и у јавном правобранилаштву Јп (писмена која се односе
послове управе у Правобранилаштву Града Ниша)
предмети превентиве Пр
ванпарнични предмети Р (предлози за покретање ванпарничног поступка,
решења и жалбе)
предмети реституције Ре .

18.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Према одредбама Закона о слободном приступу инфорамцијама од јавног
значаја ("Службени гласник РС", бр.12/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), под органом
јавне власти подразумева се државни орган, орган територијалне аутономије и орган
локалне самоуправе, као и организације којима је поверено вршење јавних овлашћења
и друга правна лица која оснива или финансира у целини, односно у претежном делу
државни орган (јавна комунална и друга јавна предузећа и установе чији је оснивач
локална самоуправа). Сваки орган јавне власти је у обавези да одреди једно или више
лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Ако овлашћено лице није одређено, за поступање по захтевима надлежан је
руководилац органа власти, односно Градски правобранилац.
Под информација од јавног значаја у смислу овог закона, подразумевају се
информације којима располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са радом
органа јавне власти, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему
јавност има оправдани интерес да зна.

Информатор о раду Правобранилаштва Града Ниша
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Тражилац информације подноси писани захтев Правобранилаштву Града Ниша,
за остваривање права на приступ инфорамција од јавног значаја путем Писарнице
Правобранилаштва Града Ниша, која се налази у Нишу у улици Вожда Карађорђа бр. 16
или путем поште. Тражилац може захтев поднети и усмено на записник, током радног
времена, у службеним просторијама Правобранилаштва Града Ниша. Такође захтев се
може упутити и путем e-mail: dmiomira@gu.ni.rs.
Захтев за приступ информацијама може поднети свако заинтересовано лице.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев, али захтев мора садржати назив органа
власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која
се тражи. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације.
Правобранилаштво Града Ниша, дужно је да поступи по захтеву без одлагања, а
најдуже 15 дана од дана подношења захтева, односно дужно је да у року од 15 дана од
дана пријема захтева тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид
документ који садржи тражену инфорамацију, односно изда или упути копију тог
документа. Уколико се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да
је од значаја за заштиту живота и слободе неког лица, односно за угрожавање или
заштиту здравља становништва и животне средине, Правобранилаштво Града Ниша ће
обавестити тражиоца о поседовању те информације у року од 48 сати. Изузетно, ако
постоје оправдани разлози због којих Правобранилаштво Града Ниша није у
могућности да у року од 15 дана достави тражене информације, обавестиће тражиоца
информације о томе и одредити накнадни рок који не може бити од 40 дана.
Правобранилаштво Града Ниша је обавезно да омогући приступ или да донесе
решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију,
проследиће захтев поверенику, као самосталном државном органу, кога бира Народна
скупштина Републике Србије и чије је седиште у Београду, и обавестиће Повереника и
тражиоца о томе у чијем се поседу, према његовом сазнању, документ налази.
Тражилац информације има право жалбе, у случају да Правобранилаштво Града
Ниша не удовољи захтеву, нити донесе решење којим се захтев одбија, као и на
закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.
На поступак пред лицем надлежним за поступање по захтевима на слободан
приступ информацијама од јавног значаја и Повереником примењују се одредбе закона
којима се уређује општи управни поступак, осим ако Законом није другачије одређено.
Правобранилаштво Града Ниша може да наплати трошкове умножавања и
упућивања копије документа који садржи тражену информацију. Висина трошкова
утврђена је Уредбом о висини нужних трошкова за издавање копије докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник Републике
Србије", број 8/2006).

Информатор о раду Правобранилаштва Града Ниша
Март 2017. године

