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СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Градског правобранилаштва Пирот
          за 2021. годину

Основне одредбе

Градско  правобранилаштво  је  посебан  орган  Града  Пирота,  који  обавља  послове
правне заштите имовинских права и интереса Града Пирота.  

Послове  Градског  правобранилаштва врши Градски правобранилац,  којег  поставља
Градско веће на  предлог градоначелника Града Пирота,  на 5 година и може бити поново
постављен.

Градски  правобранилац  одговара  за  свој  рад  и  рад  Градског  правобранилаштва
Градском већу.

Делокруг

Градско  правобранилаштво  је  орган  локалне  самоуправе  који  предузима  Законом
предвиђене  мере  и  средства  правне  заштите  њених  имовинских  права  и  интереса  пред
судовима, управним и другим надлежним органима, њене органе и друга правна лица, чије се
финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса Града.

Градско правобранилаштво прати и проучава друштвене односе и појаве од интереса
за  остваривање  својих  функција,  а  о  својим  запажањима  обавештава  органе  локалне
самоуправе и ставља одговарајуће предлоге.

У оквиру своје надлежности даје правна мишљења приликом закључења уговора које
закључују правна лица које заступа, посебно уговоре из области имовинско-правних односа и
привредно правних уговора, даје правне савете свим органима општине које заступа, као и
мишљења  о  појединим  питањима  у  спровођењу  законских  прописа  на  захтев  јавних
предузећа и установа и др.

У  2021.  години,  Градско  правобранилаштво  је  до  29.7.2021.  год.  обављало  своје
послове  са  Градским  правобраниоцем  и  два  радника  –  извршиоца  и  то:  1  самосталини
стручни  сарадник  на  пословима  пружања  правне  помоћи  у  оквиру  правобранилаштва и
једним референтом. Од 29.07.2021. године, по спроведеном јавном конкурсу за попуњавање
извршилачког  радног  места,  у радни однос  је  примљен 1  правобранилачки помоћник,  на
неодређено време. 
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Ради бољег прегледа извештаја о раду Градског правобранилаштва за 2021. годину дајемо
табеларни преглед свих предмета које смо имали у раду:

Уписник П
1

Р
2

И
3

У
4

Гп
5

М
6

   Укупно
7

2020  2021 '20 '21 '20 '21 '20 '21 '20 '21 '20 '21 '20 '21

Укупно у 
раду  113  164   70 73 1 4 208 152 270 286 262  260 924    939

Решено   51  103   38 53 / 1 207 149 152 157 262  260 710    723

Нерешено   62    61   32 20  1 3 1 3 118 129 / / 214    216

  Градско правобранилаштво Пирот је у 2021. години  имало у раду  укупно 164
парничнa предмета (уписник П), од којих су 102 новопримљена, а 62 су из ранијих година.
Од укупног броја предмета у раду  решена су 103 предмета, остао је у раду 61 предмет,  од
којих 13 чекају одлуку суда.

Од  укупног  броја  новопримљених  предмета  у  2021.  години,  Град  Пирот  је  у  62
предмета био утужен и то у 28 предмета  самостално, а у 34 солидарно. Само се у 2  предмета
Град Пирот јавља као тужилац.  Градско правобранилаштво је у  38 предмета поступало  по
заменичком пуномоћју Државног правобранилаштва,  Правобранилаштва Града Београда и
као пуномоћник Основних и средњих школа). 

Што се тиче структуре новопримљених предмета у 2021. години, највећи број тужби
се  односи на:  остваривање  накнаде за  топли  оброк  и  регрес  запослених  у  основним  и
средњим школама, као и у ПУ Чика Јова Змај (40 предмета), на накнаду штете по различитим
основама  (ујед паса  луталица,  пад – оклизнуће и  ударне рупе на  коловозу – 41  тужба),
утврђивање  права  својине  (6  предмета),  накнаде по  основу  дуга  (6 предмета),  право
службености (4 предмета), остало (5 предмета).

Тужбени  захтеви,  у  предметима  ради  накнаде  штете,  углавном  су  решавани
закључењем судских  поравнања, а све у циљу избегавања трошкова поступка. 

У парничним предметима који се воде пред основним судом у Пироту ради накнаде
штете настале због уједа паса луталица, у 90 %  случајева, тужбе су поднете против града
Пирота искључиво од стране адвоката из Лесковца, Крушевца и Ниша. Ова чињеница указује
да постоји сумња да адвокати злоупотребљавају законска овлашења. О овој појави Градско
правобранилаштво је упозорило суд имајући у виду да постоји сумња да су настале повреде
(лаке телесне) изазване вештачким путем и да се не ради о повредама настале од уједа паса.

Након ових запажања, и Градско правобранилаштво и суд су предузели одговарајуће
правне радње ради спречавања даљих негативности  у раду горе наведених адвоката, који
покрећу поступке пред судовима на територији  града Пирота. 
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 У   2021. години  у  уписник Р у који се заводе вансудски и судски ванпарнични

предмети  било је у раду укупно 73 предмета.   У 2021. години је примљен 41 предмет,  од
којих су  2 судска ванпарнична, 1 пред јавним бележником и 38 вансудска предмета.

Структура  новопримљених  предмета:  Највећи  број  новопримљених  предмета  су
вансудски и углавном су предлози за мирно решење спора по основу накнаде штете настале



због: уједа паса, пада на тротоару, оклизнућа, ударне рупе на коловозу  (16 предмета), раскид
уговора (6 предемета), признавање права својине (5 предмета), дуг по рачуну (5 предмета)
накнаде за фактичку експропријацију (2 предмета)  и др.  

Од укупног броја  предмета у раду, у 2021. години су решена  53, а остала у раду 20
предмета, што се види у горе приказаној табели. Нерешени предмети се углавном односе на
остваривање  накнаде  за  експропријацију  ради  изградње  колектора,  саобраћајнице  и
логистички ценатар у којима се чекају одлуке надлежних судова и на  накнаде по основу
фактичке експропријације у вансудским предметима.

Градско правобранилаштво у 2021. години је имало  у раду укупно 4 извршнa
предметa (И). У 2021. години примљена су  3 предмета, и у свим извршним предметима
Град Пирот се јавља као извршни поверилац. Против Града Пирота није покренут ни један
извршни поступак ради принудне наплате из разлога што  је Град Пирот,  све правносажне
пресуде  добровољно  и  у  законском  року  извршавао.  У  току  2021.  године  завршен  је  1
предмет, а три су још увек у раду.

У раду Градског правобранилаштва у 2021. години  било је укупно 152 управна
предмета (У), од којих је новопримљен 151 предмет.
           Од укупног броја у раду, решена су 149, а 3 су остала нерешена. У два предмета се
води  управни спор пред  Управним  судом  у  Београду,  уз  учешће  Града  Пирота  као
заинтересоване странке, а у једном предмету  Градско правобранилаштво је изјавило жалбу
на решење Министарсва финансије – Пореска управа –  поступак је у току.

 Завршени управни предмети се односе  на учешће Градског правобранилаштва као
странке пред Одељењем за привреду и финансије и код Службе за катастар непокретности. 

У 2021. години у уписнику (ГП)  било је у раду  укупно 286  предмета, од којих су
решена  157, а  остала нерешена 129 предмета.

Велики број нерешених предмета се односи на давање сагласности за измену границе
суседних парцела (72 захтева) и сви чекају мишљења надлежног одељења.

Градско правобранилаштво је  поступало и  по захтевима  за  накнаду  штете  настале
услед уједа паса луталица по Одлуци Града Пирота. У 2021. годину у раду је било укупно 56
захтева од тога 8 из претходне године и  48 захтева у 2021. години. Закључно са 31.12.2021.
год.  решена  су 47 захтева, закључењем вансудских поравнања,  док су 9 остала нерешена
(чекају се мишљења Комисије за утврђивање основа и висине накнаде).

Градско правобранилаштво учествује и у предметима који се воде пред Агенцијом за
реституцију – одељење у Нишу, по позиву.

У табели су приказана и правна мишљења (М) на нацрте уговора, на које је Градско
правобранилаштво у 2021. години дало 260 мишљења, и по сазнањима иста су испоштована.
Захтев за давање мишљења на нацрте уговора поднели су: ЈКП “Градска топлана” -  66, а у
оквиру  Градске управе – 194.

- 3 -

На основу овлашћења из своје надлежности,  Правобранилаштво Града Пирота је  у
извештајном периоду учествовало у поступцима пред надлежним судовима,  у оквиру којих
је до сада одржано 465 јавних расправа. 

Сви  нерешени предмети,  као  што је  већ  напред наведено,  су  углавном из  области
парничног, ванпарничног и извршног поступка. Поступци који су у току и динамика њиховог



решавања зависи искључиво од рада судова и других органа који воде поступак, а не од рада
правобранилаштва.

Служба правне помоћи, формирана у оквиру правобранилаштва, је поред бесплатне
правне помоћи пружала и правну помоћ грађанима града Пирота, у смислу давања правних
савета, састављању иницијалних аката и свих поднесака у поступцима пред судом и другим
државним органима, састављању уговора, захтева и сл.

У  складу  са  Градском  одлуком,  Служба  правне  помоћи  је  вршила  наплату  својих
услуга у висини до 50% од адвокатске тарифе која је предвиђена законом, али је користила у
многим  случајевима  и  умањење,  најчешће  због  лоше  материјалне  ситуације  странака.
Грађанима  одређене  категорије  правна  помоћ  је  пружана  бесплатно  и  то:  корисницима
социјалне  помоћи,  ратним  и  мирнодопским  инвалидима,  привремено  незапосленим  и
назапосленим  лицима,  као  и  грађанима  који  немају  имовину,  кроз  институт  сиромашког
права.

У погледу обима и структуре пружене правне помоћи достављамо на увид и Извештај
Службе правне помоћи за 2021. годину.

ИЗВЕШТАЈ СЛУЖБЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Уговори о поклону, доживотном издржавању, купопродаји, закупу – 129
2. Захтеви за допунска решења и исправку решења – 71
3. Тужбе за поверу деце, за виђење деце и измене ових одлука – 17
4. Тужбе за издржавање и укидање издржавања – 29
5. Тужбе за развод брака и споразумни развод брака – 31
6. Предлози за лишење пословне способности и враћање пословне способности – 8
7. Кривичне пријаве – 10
8. Молбе (за издавање копије докумената, за пријем, за потврде...) - 44
9. Предлози за покушај поравнања – 3
10. Други предлози – 27
11. Поднесци тужилаца и туженика, предлагача, извршних поверилаца и извршних дужника,
и
      приговори – 35
12. Овлашћења и опозиви – 21
13. Жалбе – 5
14. Изјаве (наследничка, извршних дужника) – 17
15. Друге тужбе (за исељење, дуг, за поништај решења) – 7
16. Захтеви – 22
17. Изјаве о одрицању од имовине у корист Града Пирота и РС – 39
18. Молбе за тренутну новчану помоћ – 11
19. Тужбе, кривичне пријаве и предлози – бесплатна правна помоћ – 44
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Правни савети су за све грађане, који су тражили правну помоћ, били бесплатни. 

Написано је 570 поднесака. Наплаћено је писање за 131 поднесак, а ненаплаћено је за
439 поднесака.

Наплаћено је укупно 122.250,00 динара.

Осим грађанима Пирота, Служба правне помоћи града Пирота, у току 2021. године је
пружала правну помоћ и грађанима општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка. Ове



општине  немају  своје  Службе  правне  помоћи,  а  грађани  ових  општина,  који  нису  у
могућности да плате адвокатске услуге, често траже помоћ у овој служби у Пироту. 

Основни суд у Пироту и Јавни бележници у Пироту, чија надлежност се односи и на
наведене околне општине, веома често упућују странке на Службу правне помоћи у Пироту,
те је тешко одбити пружање правне помоћи тим људима.

Од 01.10.2019. године, почео је да важи Закон о бесплатној правној помоћи Републике
Србије. 

Петровић  Снежана,  саветник  у  Служби  правне  помоћи  града  Пирота,  је  код
Министарства правде Републике Србије, уписана у Регистар пружалаца  бесплатне правне
помоћи за град Пирот. 

У  складу  са  тим,  пружала  је  бесплатну  правну  помоћ  грађанима,  уз  претходно
добијање   Решења о одобравању пружања бесплатне правне одређеним корисницима, који
према новом Закону испуњавају услове. Решења доносе два радника Градске управе, који су
од Министарства правде добили дозволе за рад на 3 године.

Песплатна правна помоћ је пружана у виду писања поднесака – написане су 44 тужбе
и  поднеска,  и  у  виду  давања  бисплатних  правних  савета  и  правних  информација  свим
грађанима који су тражили правни савет, о чему је достављен извештај Министарству правде
Републике Србије.

Осим  наведених  послова,  Градско  правобранилаштво  је  по  позиву  учествовало  у
решавању одређених питања код органа локалне самоуправе, а остварена је  и добра сарадња
са месним заједницама, јавним предузећима, установама и Државним правобранилаштвом –
Одељење  у  Нишу.  Такође  је  и  активно  учествовало  у  раду  Скупштине  Града  Пирота  и
Градског већа, где је Правобранилаштво дало свој допринос у припреми седница и на самим
седницама по питањима из своје надлежности. 

Сматрамо да је Градско правобранилаштво у 2021. години са успехом обавило задатак
заштите  имовинских  права  и  интереса  Града  Пирота  пред  судовима  и  другим  државним
органима, као и осталих странака које је заступало по овлашећењу.

На основу напред наведеног, наша оцена је дa су и поред смањеног броја извршиоца у
Градском  правобранилаштву  за  првих  8  (осам)  месеци,  послови  обављени  ажурно  и
ефикасно, и да су у раду постигнути максимални резултати.

Градски правобранилац
    Јелисавета Манић
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