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Јавно правобранилаштво Градске општине Обреновац радило је у 

извештајном периоду на пословима правне заштите имовинских права и 
интереса Градске општине Обреновац, предузећа чији је она оснивач и 
месних заједница, а у складу са Одлуком о јавном правобранилаштву 

Градске општине Обреновац и другим прописима, те је у том смислу 
покретало поступке код судова и других органа и заступало Општину пред 

тим органима, поступало по замолницама Градског и Републичког јавног 
правобранилаштва, давало правна мишљења месним заједницама везано 
за закључење имовинско-правних послова, те давало мишљење органу 

управе и јавним предузећима чији је оснивач Градска општина Обреновац 
везано за заштиту имовинских права и интереса, давало предлоге за 

решавање одређених проблема у оквиру надлежности ГО Обреновац и 
узимало учешће у раду Општинског већа ГО Обреновац и Скупштине ГО 
Обреновац. 

 
 

1. ОБИМ ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА 
 
Горе набројани послови одвијали су се кроз рад у следећим предметима:  

 
а) ПАРНИЧНИ ПРЕДМЕТИ (П) 

 
За одлучивање у парничним предметима надлежан је суд, а у питању су 
спорови из имовинско-правних односа који се односе на заштиту својине, 

државине, накнаду штете, извршење уговорних обавеза и друго. У овим 
поступцима парничне странке се појављују у улози тужиоца односно 

туженог. Највећи број парница на којима је ово Јавно правобранилаштво 
радило у извештајном периоду односи се на пословни простор који Јавно 
предузеће «Пословни простор» Обреновац издаје у закуп и парнице су се 

покретале ради наплате дуга и ради исељења. У 2013.годину пренето је 76 
предмета из ранијег периода а заведено 12 нових предмета, од чега се у 58 

предмета Градска општина Обреновац, месне заједнице или Јавно 
предузеће «Пословни простор» Обреновац јављају као тужиоцу док у 30 
предмета као тужени.  

 
Према томе у 2013.години радило се на укупно 79 предмета од чега је 

правноснажним судским одлукама, и повлачењем тужби од стране овог 
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Јавног правобранилаштва након измирења свих обавеза по тужби од 
стране туженог,  решено 34 предмета. 
 

У 2013.години пресуђено је у још 20 предмета, али су по овим предметима 
изјављене жалбе и по истима још увек није одлучено код надлежног суда. У 

поступку прекида налази се 4 предмета, тако да активних предмета има 56. 
 
Током 2013.године Јавно правобранилаштво учествовало је на 115 јавној 

расправи код Другог основног суда у Београду – Судска јединица у 
Обреновцу и Привредног суда у Београду, а везано за парничне предмете.  

 
 
б) ВАНПАРНИЧНИ ПРЕДМЕТИ (Р) 

 
За поступање по овим предметима надлжеан  је суд, а исти се односе на 

одређивање накнаде за експроприсано и изузето земљиште, уређење међа 
између суседних непокретности, уређење сукорисничких односа, доношење 
решења које замењују уговоре о закупу и откупу станова у случајевима када 

се власник стана односно носилац права располагања и закупа нису могли 
споразумети о откупу стана, као и на регулисање других питања без 

покретања парничног поступка. У 2013.годину пренето је 20 предмета из 
ранијег периода, а у 2013.години евидентиранa је 6  нових предмета( од 
тога решено 2 предмета). Према томе у извештајном периоду радило се 

укупно на 26 предмета од чега је правноснажном судском одлуком решено 8 
предмета, тако да је у 2013.години остало нерешено 18  предмета, с тим 

што је у 13 предмета донета првостепена одлука од стране Другог основног 
суда у Београду Судска јединица у Обреновцу, али су на те одлуке 
изјављене жалбе тако да се предмети налазе у Апелационом суду у 

Београду, и у једном предмету поступак је прекинут а 4 предмета су у 
активном раду. 

 
У 2013.години Јавно правобранилаштво учествовало је на 51 рочишта 
одржаних код Другог основног суда у Београду Судска јединица у 

Обреновцу.  
 

 
в) ИЗВРШНИ ПРЕДМЕТИ (И) 
 

У поступку извршења рализују се правноснажне судске одлуке, као и одлуке 
управних органа када гласе на новчано потраживање, а све у случајевима 

када дужник није поступио по правноснажној одлуци. Странке се појављују у 
улози извршног повериоца односно извршног дужника.  
 

 Пред надлежним судом спроводе се извршења по правноснажним 
одлукама органа управе која гласе на новчана потраживања, као и све 

судске одлуке.  
 
У 2013.годину пренето је 24  предмета а евидентирано је нових 5 предмета 

и у 27 се Градска општина, ЈП «Пословни простор» Обреновац и месне 
заједнице  појављују  као извршни поверилац, а у 2 као извршни дужник. 

Током 2013.године решено је 19 предмета односно у тим предметима су 
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наплаћена дуговања у потпуности или су извршни дужници исељени 
односно извршене су у потпуности правноснажне пресуде.  
 

У извештајном периоду одржано је 25 рочишта ради извршења судских 
одлука на којима је ово Јавно правобранилаштво узело учешћа.  

 
г) УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ (У) 
 

У управним предметима одлучује се о правима, обавезама и правним 
интересима општине и месних заједница за које су надлежни органи управе 

и органи који врше јавна овлашћења. То су послови експропријације, 
враћања одузетог земљишта по основу ПЗФ-а и конфискације, поступци у 
којима странке подносе захтеве за поништавање измене и укидање 

правноснажног решења у складу са Законом о експропријацији и Законом о 
планирању и изградњи као и поступци добијања одговарајућих дозвола у 

ситуацијама када се општина јавља као инвеститор,поступци враћања 
одузете имовине , поступци административног исељења и други поступци 
везани за управу. 

 
У 2013.годину пренето је 52 предмета из претходног периода, а заведено 

628 нових предмета, тако да је Јавно правобранилаштво поступало по 680 
предмета. Током извештајне године окончано је 630 предмета, док је остало 
нерешено 50 предмета.  

 
У 2013.години ово Јавно правобранилаштво заступало је  Градску општину 

Обреновац  на 53 усмене расправе . 
 
У извештајном периоду као и у претходним периодима , Јавно 

правобранилаштво је учествовало у поступку излагања непокретности ради 
формирања катастра непокретности пред Републичким геодетским 

заводом, Служба за катастар непокретности у Обреновцу. Пред овим 
органом Јавно правобранилаштво је  заступало општину, месне заједнице 
као и јавна предузећа које је основала општина приликом евидентирања 

имовине. У овом периоду формиран је и катастар непокретности за већи 
део КО Рвати, што је створило могућност да се решавају и други поступци 

пред другим органима,управним и правосудним .У тим поступцима ово 
правобранилаштво је имало  учешћа на укупно 30 усмених расправа пред  
СКН Обреновац. Посебно се истиче покретање поступака у 505 предмета у 

вези брисања забележби које су биле уписане на непокретностима 
физичких лица, а поводом закључака о одбацивању донетих од стране 

належног имовинско-правног органа.У поступцима који се воде пред 
Агенцијом за реституцију РС, ово Јавно правобранилашво учествује у истим 
и они захтевају велики број припремних радњи које се посебно односе на  

идентификацију одузетих непокретности,утврђивања корисника и начина 
коришћења, учешћа на увиђајима и расправама као и изјашњавања о 

вештачењима у току поступака, те предузимања свих потребних радњи у 
сарадњи са надлежним органима управе и  посебно ЈП Пословни простор 
Обреновац.    
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д) ЗАМОЛНИЦЕ (ЈП) 
 
Ови предмети се односе на послове замењивања Градског односно 

Републичког јавног правобранилаштва у поступцима где се град односно 
Република јављају као странке код суда или другог органа, а у оквиру 

сарадње између Републичког, Градског и овог Јавног правобранилаштва. У 
питању су парнични, ванпарнични и управни поступци код надлежних 
органа. 

У овај уписник заведени су предмети Јавног правобранилаштва у којима 
заступамо општину у кривичним поступцима уколико је оштећена ГО 

Обреновац.  
У 2013.годину пренето је 56 предмета из претходног период док је 
евидентирано 65  нових предмета што укупно износи 121  предмета од чега 

је решено 64 а нерешено је остало 57 предмета. 
Током 2013.године одржана су 93 расправе из ове материје на којима је 

Јавно правобранилаштво узело учешћа. 
 
ђ) МИШЉЕЊА (М) 

 
Правна мишљења ово Јавно правобранилаштво давало је месним 

заједницама на њихов захтев, а поводом закључивња уговора са трећим 
лицима, пре свега закупцима где су се као предмет уговора јављале 
непокретности, уговори о делу и слично. Мишљења су давана и другим 

органима и јавним предузећима чији је оснивач Градска општина 
Обреновац. 

Осим тога у извештајном периоду Јавно правобранилаштво је давало 
мишљења на уговоре који се закључују између Градске општине 
Обреновац, Управе Градске општине Обреновац – Буџетског фонда и 

корисника средстава односно јавних предузећа чији је оснивач Градска 
општина Обреновац. У 2013.годину није пренет ниједан предмет из ранијег 

периода док је евидентирано 87 нова предмета. По свим овим предметима 
дато је мишљење, односно сви предмети су решени.  
 

2. САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА 
 

У обављању послова из своје надлежности ово Јавно правобранилаштво је 
непосредно или у писменом облику сарађивало са Управом Градске 
општине Обреновац или њеним одељењима, посебно са Одељењем за 

имовинско-правне послове и Одељењем за урбанизам и комунално-
грађевинске послове, месним заједницама, Републичким јавним 

правобранилаштвом, Градским јавним правобранилаштвом, Републичком 
дирекцијом за имовину РС и Републичким геодетским заводом,Aгенцијом за 
реституцију Републике Србије,  као и са извршним органима Градске 

општине Обреновац, те узимало учешћа на седницама Општинског већа ГО 
Обреновац и седницама Скупштине Градске општине Обреновац. 

 
 
 

      ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 
              Саша Сремчевић 
 


