
На основу члана 43.став 2. и члана 46.Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), а у вези члана 

44. став 2. Закона о правобранилаштву („Сл.гласник РС“, 

бр.55/2014), у вези чана 2. и 5. Закона о радним односима у 
државним органима („Сл.гласник РС“,бр.48/91, 66/91, 44/98-др 

Закон, 49/99-др закон, 34/2001-др закон, 39/2002, 49/2005-Одлука 

УСРС, 79/2005-др закон, 81/2005-испр.др.закон, 83/2005-испр. 
др.закон и 23/2013-Одлука УС), члана 55.став 2. и члана 60. 

Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја'' 

бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), члана 38. и члана 48. 
Пословника Општинског већа општине Ћуприја („Сл.гласник 

општине Ћуприја“, бр.24/2008), Општинско веће општине 

Ћуприја на седници одржаној дана 04.04.2016. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ПРАВИЛНИК  О  

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  

РАДНИХ  МЕСТА   ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА, БР.98/2016 ОД 01.04.2016.ГОДИНЕ 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места Правобранилаштва 
општине Ћуприја, бр.98/2016 од 01.04.2016.године. 

 

II Решење  и Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Правобранилаштва општине 

Ћуприја, бр.98/2016 од 01.04.2016.године, објавити у ''Службеном 

гласнику општине Ћуприја''. 
 

III Ступањем на снагу овог Решења пртестаје да важи Решење, 

бр.06-64/2015-01-1 од 17.04.2015.године 
 

 IV Решење доставити: 

 - Правобранилаштву општине Ћуприја 
 - Персоналној служби 

 - Скупштини општине Ћуприја на објављивање 

 - а/а 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:  06-56/2016-01-1 од 04.04.2016.год. 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Илија Пауновић, дипл.маш.инж, с.р. 

Република Србија 

Општина Ћуприја 
Правобранилаштво општине Ћуприја 

По број 98/2016 

Датум 01.04.2016. 
ЋУПРИЈА 

На основу чл..2 и 5 .Закона о радним односима у 

државним органима („Сл.гл.РС,бр 48/91 и 44/98)и чл.44.ст 
2.Закона о правобранилаштву („Сл.гл.РС“бр.55) Правобранилац 

општине Ћуприја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Правобранилаштва општине Ћуприја 

 

Члан.1 

Овим актом се утврђује унутрашње уређење и 

систематизација радних места Правобранилаштва општине 
Ћуприја,послови и радни задаци овог органа, број извршиоца и 

услови које требају да испуне за пријем на рад и друга питања у 

вези са унутрашњим уређењем Правобранилаштва. 

Члан.2 
У оквиру Правобранилаштва утврђују се следећи 

послови и радни задаци: 

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број извршилаца:1 

Опис послова радног места: 

Упознаје Општинско веће општине Ћуприја и Скупштину 
општине о појавама и проблемима који су запажени приликом 

обављања функције и предлаже мере за њихово решавање ,даје 

председнику општине Ћуприја извештај о раду 
правобранилаштва, доноси акт о унутрашњем уређењу и 

ситематизацији радних места у овом органу, даје мишљење и 

сагласност на Уговоре о прибављању и отуђењу непокретности у 
јавној својини општине Ћуприја, стара се о обављању функције 

правобранилаштва општине Ћуприја, издаје наредбе и упутства 

радницима правобранилаштва у вези са њиховим пословима и 
радним задацима и обавља друге послове на основу Закона и 

Одлуке о правобранилаштву општине Ћуприја. 

 

Услови за обављање послова: 

Високо образовање стечено на студијама  другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 
са акедемским називом мастер, односно високо образовање 

стечено на основним студима у трајању четри године -правни 

факултет,правосудни испит и пет година радног искуства након 
положеног правосудног испита.  

 

ЗАМЕНИК ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број извршилаца:1 

Опис послова радног места: 

Заменик правобраниоца може извршити сваку радњу у поступку 
пред судом и другим државним органима на коју је по Закону 

овлашћен и правобранилац општине Ћуприја.У том својству: 

заступа пред судом и другим државним органима,органе и 
организације које заступа правобранилац општине Ћуприја по 

закону и овлашћењу.У вези тога припрема документацију.пише 

тужбе,жалбе,предлоге и остале поднеске,контактира са органима 
и организацијама које заступа,даје упутства за поступање осталих 

радника у предметима по којима раде,ради и друге послове које 

му повери правобранилац. 
 

Услови за обављање послова: 

Високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању и које је законом изједначено 

са акедемским називом мастер,односно високо образовање 

стечено на основним студујама у трајању четри године -правни 
факултет,правосудни испит и пет година радног искуства након 

положеног правосудног испита. 
 

Члан 3. 

Послови који се односе на  личне и материјалне 
расходе, на обрачун плата и других накнада као и на јавне 

набавке добара, услуга и радова као и послове у вези са радним 

односима запослених у правобранилаштву,вођењу евиденције у 
области рада и пружању правне помоћи запосленима у 

остваривању права из радног односа обављају надлежне службе 

општинске управе општине Ћуприја. 



06.04.2016.            број 7 

 2 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу по објављивању решења 
о давању сагласности на правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места Правобранилаштва општине 

Ћуприја.  

Члан 5. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о унутрашњем уређењу  и систематизацији 
радних места Правобранилаштва општине Ћуприја, објављен у 

„Службеном гласнику општине Ћуприја“ број 3 од 07.03. 2016. 

године. 
 

У Ћуприји дана 31.03.2016..године  

                                                                  

ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Иван Јовановић дипл.правник, с.р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

САДРЖАЈ 

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

правобранилаштва општине Ћуприја бр.98/2016 од 01.04.2016.године 1 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Правобранилаштва општине Ћуприја 1 
 
 


