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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, 
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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 2012.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 2012.години радило се на укупно 88 предмета од чега је 

правноснажним судским одлукама, и повлачењем тужби од стране овог 
Јавног правобранилаштва након измирења свих обавеза по тужби од 

стране туженог,  решено 12 предмета. 
 
У 2012.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 2012.године Јавно правобранилаштво учествовало је на 120 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 налджена 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 2012.годину 
пренето је 19 предмета из ранијег периода, а у 2012.години 
евидентиранa су 2 нова предмета. Према томе у извештајном периоду 

радило се укупно на 21 предмету од чега је правноснажном судском 
одлуком решен 1 предмета, тако да је у 2012.години остало нерешено 20 

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. 
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У 2012.години Јавно правобранилаштво учествовало је на 40 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 2012.годину пренето је 32 предмета а евидентирано је нова 3 

предмета и у 11 се Градска општина, ЈП «Пословни простор» Обреновац 
и месне заједнице  појављују  као извршни поверилац, а у 2 као извршни 

дужник. Током 2012.године решено је 7 предмета односно у тим 
предметима су наплаћена дуговања у потпуности или су извршни 
дужници исељени односно извршене су у потпуности правноснажне 

пресуде.  
 

У извештајном периоду остало је нерешено 28 предмета и сви предмети 
се односе на дуговања која нисмо успели да наплатимо, пошто извршни 
дужници не поседују имовину из које би се могло наплатити, нису у 

радном односу, нити су корисници пензије, тако да не постоји начин да се 
наплати дуговaње. Такође остали су као нерешени предмети који су за 

предмет имали исељење углавном из пословног простора где су извршни 
дужници исељени, међутим још увек нису наплаћени трошкови извршног 
поступка.  У свим овим предметима се и даље покушава наплата.  

 
У извештајном периоду одржано је 10 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 



 4 

поступци добијања одговарајућих дозвола у ситуацијама када се општина 
јавља као инвеститор, поступци административног исељења, поступци 

враћања одузете имовине и обештећењу бивших власника односно 
њихових наследника сагласно одредбама Закона о враћању одузете 

имовине и обештећењу и други поступци везани за управу. 
 
У 2012.годину пренето је 20 предмета из претходног периода, а заведено 

124 нових предмета, тако да је Јавно правобранилаштво поступало по 
144 предмета. Током извештајне године окончано је 94 предмета, док је 

остало нерешено 50 предмета.  
 
У 2012.години ово Јавно правобранилаштво заступало је Градсу општину 

Обреновац  на 30  усмених расправа . 
 

У извештајном периоду као и у претходним периодима Јавно 
правобранилаштво је учествовало у поступку излагања непокретности 
за формирање катастра непокретности пред Републичким геодетским 

заводом Центар за катастар непокретности Служба 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 целу територију Градске општине Обреновац. Узели 

смо учешћа на укупно 30 усмених расправа пред комисијама које је 
формирао Републички геодетски завод.  

Ступањем на снагу  Закона о враћању одузете имовине и обештећењу у 
2012. години почела је са радом Агенција за реституцију Републике 
Србије, пред којом  су покренути поступци од стране бивших власника 

односно њихових наследника за враћање одузете имовине односно за 
обештећење у оним случајевима где се одузета имовина не може 

вратити у натуралном облику. 
Јавно правобранилаштво је упред Агенцијом  за реституцију узело 
учешћа у 18  предмета. 

Обзиром да се ради  о сложеним предметима као и на чињеницу да  
расправе почеле тек  од јуна месеца то је у 2012 години решено 2, а у 

раду је овог правобранилаштва јје остало активних још 16 предмета. 
Напомињемо да рок за подношење  захтева за враћање одузете имовине 
и обештећњу истиче марта месеца 2014 године, те стога се може у 

текућој години очекивати још значајнији број предмета које ово 
правобранилаштво узети  у рад. 

 
 
д) ЗАМОЛНИЦЕ (ЈП) 

 
Ови предмети се односе на послове замењивања Градског односно 

Републичког јавног правобранилаштва у поступцима где се град односно 
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Република јављају као странке код суда или другог органа. 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 2012.годину пренето је 30 предмета из претходног период док је 
евидентирано 41 нових предмета што укупно износи 71 предмета од 

чега је решено 30 а нерешено је остало 41 предмета.  
 
Током 2012.године одржана су 85 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 2012.годину није пренет ниједан предмет из 
ранијег периода док је евидентирано 89 нова предметга. 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,Aагенцијом 
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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  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


