ГРАД САРАЈЕВО
Градско вијеће
На основу чл. 44. и 57. Закона о правобранилаштву ("Службене новине Кантона
Сарајево", број 33/08 - нови Пречишћени текст) и члана 26. став 1. тачка 2. Статута
Града Сарајева ("Службене новине Кантона Сарајево", број 34/08 - Пречишћени текст),
Градско вијеће Града Сарајева, на сједници одржаној 27. јула 2010. године, донијело је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ГРАДА САРАЈЕВА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Правобранилаштво Града Сарајева (у даљњем тексту:
Правобранилаштво), утврђује његова надлежност и организација рада, прописује
поступак за именовање, смјењивање и престанак рада правобраниоца, замјеника
правобраниоца и уређују друга питања у вези са радом Правобранилаштва.
Члан 2.
Правобранилаштво је државни орган који предузима мјере и правна средства ради
правне заштите имовине и имовинских интереса Града Сарајева (у даљњем тексту:
Град).
Правобранилаштво врши и друге послове одређене законом.
Члан 3.
Правобранилаштво своју функцију врши у складу са Уставом, законом, другим
прописима и општим актима.
Члан 4.
Правобраниоцу и замјенику правобраниоца издаје се службена легитимација.
Службену легитимацију издаје градоначелник на основу прописа министра правде и
управе Кантона Сарајево.
Члан 5.
Правобранилаштво има печат у складу са Одлуком о печатима Града.
Сједиште Правобранилаштва је у Сарајеву, улица Чобанија број 5.
Члан 6.
У Правобранилаштву су у равноправној употреби босански, хрватски и српски језик, и
латинично и ћирилично писмо.

Члан 7.
Федерални и кантонални прописи којима се уређује радно-правни статус државних
службеника и намјештеника у органима државне службе сходно се примјењују и на
државне службенике и намјештенике Правобранилаштва, ако законом није другачије
одређено.
II - НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА
1. Надлежност Правобранилаштва
Члан 8.
Правобранилаштво врши послове правне заштите имовине и имовинских интереса
Града, његових органа и других институција чији је оснивач Град.
Правобранилаштво врши послове правне заштите имовине и имовинских интереса
јавних предузећа, јавних установа и других правних лица чији је оснивач, односно
саоснивач Град, а по захтјеву оснивача, односно саоснивача.
Члан 9.
Послове заступања органа и правних лица из члана 8. ове одлуке Правобранилаштво
врши у свим судским поступцима и управном поступку, у складу са законом.
У вршењу послова заступања Правобранилаштво је овлашћено да предузима све радње
које предузима странка у поступку.
Ако Правобранилаштво оцијени да не треба покренути одређени поступак или да треба
повући тужбу, или да не треба изјавити одређени правни лијек, обавјештава о томе
субјекат који заступа, који о томе заузима коначан став.
Члан 10.
Ако Правобранилаштво треба, сходно својим овлашћењима, да заступа странке чији су
интереси у супротности, а једна од њих је Град, Правобранилаштво ће заступати Град.
Члан 11.
Правобранилаштво пружа стручну помоћ органима и правним лицима из члана 8. ове
одлуке у рјешавању имовинско-правних питања и даје мишљење у вези са
закључивањем уговора имовинско-правне природе.
Органи и правна лица из претходног става дужни су да прибаве правно мишљење
Правобранилаштва прије закључивања уговора о купопродаји, замјени, закупу, преносу
на привремено или трајно коришћење ствари уз накнаду или без накнаде, уговора о
концесији, уговора о грађењу и удруживању средстава за грађење, уговора о статусним
и уговорним облицима повезивања предузећа, као и о другим уговорима којима се
прибављају ствари или располаже стварима, односно материјалним правима.
Није обавезно прибављање правног мишљења Правобранилаштва када је предмет
уговора из става 2. овог члана покретна ствар или имовинско право чија вриједност не
прелази 10.000,00 КМ на дан утврђивања вриједности.

Мишљења из ст. 1. и 2. овог члана Правобранилаштво даје најкасније у року од 15 дана
од дана пријема захтјева и потребне документације, а у нарочито сложеним
случајевима у року од 30 дана.
Члан 12.
У поступку доношења општих аката којима се уређују имовинско-правни односи, права
и обавезе према стварима и власништву Града, обавезно се прибавља мишљење
правобраниоца.
Правобранилаштво, на захтјев Града, даје мишљење о имовинско-правним уговорима
који се намјеравају закључити са страним правним и физичким лицима, као и другим
имовинско-правним односима са тим лицима.
Члан 13.
Органи и правна лица из члана 8. ове одлуке дужни су закључени уговор имовинскоправне природе доставити Правобранилаштву у року од 15 дана од дана закључења
уговора.
Ако Правобранилаштво оцијени да је закључени уговор ништав, поднијеће тужбу за
утврђивање ништавости, а у случају да уговорена цијена не одговара прометној
вриједности - тужбу за поништење уговора или измјену уговора.
2. Организација Правобранилаштва
Члан 14.
Функцију Правобранилаштва врши градски правобранилац (у даљњем тексту:
правобранилац).
Правобранилац представља Правобранилаштво, руководи његовим радом и врши права
и дужности утврђене законом, другим прописима и овом одлуком.
Правобранилац има једног замјеника.
Члан 15.
Замјеник правобраниоца врши послове из дјелокруга Правобранилаштва које му одреди
правобранилац.
У заступању пред судовима и другим органима замјеник има овлашћења
правобраниоца.
Члан 16.
Правобраниоца и замјеника правобраниоца именује, смјењује и разрјешава Градско
вијеће, на приједлог градоначелника.
На приједлог градоначелника, орган из претходног става одлучује и о удаљењу од
вршења службе, о изузећу и о оставци правобраниоца и његовог замјеника.
Поступак именовања правобраниоца и његовог замјеника проводи се у складу са
Законом о правобранилаштву, овом одлуком и другим прописима којима је уређен
поступак именовања, поштивањем заступљености конститутивних народа и осталих.

Члан 17.
За градског правобраниоца и његовог замјеника може да буде именовано лице које је
држављанин Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине, које је
дипломирани правник и има положен правосудни испит и искуство у раду на
имовинско-правним пословима у правобранилаштву, правосудним органима и правним
пословима у другим државним органима, предузећима и другим правним лицима, у
трајању од најмање три године, и које посједује највише моралне особине за обављање
службе правобраниоца.

Члан 18.
Правобранилац се именује на период од четири године и може да буде поново
именован.
Замјеник правобраниоца именује се без ограничења трајања мандата.
Члан 19.
Прије ступања на дужност правобранилац и замјеник правобраниоца дају свечану
изјаву пред предсједавајућим Градског вијећа.
Текст свечане изјаве гласи: "Изјављујем да ћу се у вршењу службе правобраниоцазамјеника правобраниоца придржавати Устава и закона Босне и Херцеговине,
Федерације Босне и Херцеговине, Кантона Сарајево и прописа Града, и да ћу службу
вршити савјесно".
Члан 20.
Правобраниоцу који не буде поновно именован престаје функција правобраниоца, али
му не престаје радни однос.
Правобранилац који не буде поновно именован распоређује се на одговарајуће послове
у Правобранилаштву.
Рјешење о распоређивању правобраниоца из претходног става доноси градоначелник,
најкасније у року од три мјесеца од дана престанка функције правобраниоца.
Ако правобранилац не прихвати распоред на послове по рјешењу градоначелника,
престаје му радни однос, по истеку 30 дана од дана доношења рјешења.
Члан 21.
Правобранилац и замјеник правобраниоца дужни су да чувају свој углед и углед
Правобранилаштва.
Правобранилац и замјеник правобраниоца не могу да врше инокосну функцију, ни да
буду чланови извршног органа политичке организације.
Правобранилац и замјеник правобраниоца не могу да буду кривично гоњени или
лишени слободе због исказаног мишљења или одлуке донесене у вршењу функције.
Члан 22.
Правобраниоцу и замјенику Правобраниоца служба престаје:

- смјењивањем,
- у случају подношења оставке и
- када испуни услове за одлазак у пензију прописане законом за државне службенике.
Члан 23.
Поступак смјењивања правобраниоца и замјеника правобраниоца покреће се и проводи
у складу са законом.
У поступку смјењивања правобраниоца и замјеника правобраниоца биће омогућено да
се изјасне о разлозима смјењивања.
Члан 24.
Правобранилац и замјеник правобраниоца биће удаљени од вршења службе ако је
против њих одређен притвор, а могу да буду удаљени од вршења дужности ако је
против њих покренут кривични поступак или поступак за смјењивање од вршења
службе.
Члан 25.
Правобранилац и замјеник правобраниоца могу да поднесу оставку на вршење службе.
Оставку подносе Градском вијећу, а вршење службе им престаје сљедећег дана од дана
кад је оставка примљена.
Члан 26.
Одредбе Закона о парничном поступку и о изузећу судија или судија поротника које се
примјењују на подручју Кантона Сарајево, сходно се примјењују и на изузеће
правобраниоца и његовог замјеника.
Изузеће правобраниоца и замјеника правобраниоца не могу да траже странке.
О изузећу одлучује Градско вијеће, на приједлог градоначелника.
Члан 27.
У Правобранилаштву постоји одређен број службеника и намјештеника за вршење
стручних и административно-техничких послова утврђених Законом.
Члан 28.
Унутрашњу организацију у Правобранилаштву утврђује правобранилац, Правилником
о унутрашњој организацији Правобранилаштва, по претходно прибављеној сагласности
Градског вијећа.
Члан 29.
Правобранилаштво подноси Градском вијећу и градоначелнику извјештај о свом раду,
као и о уоченим појавама и проблемима у примјени закона и других прописа од значаја
за остваривање функције Правобранилаштва.
Извјештај из става 1. овог члана разматра Градско вијеће најкасније до 31. марта
текуће године.
3. Радно-правни статус правобраниоца и замјеника правобраниоца
Члан 30.

Коефицијент за утврђивање плате правобраниоца и замјеника правобраниоца утврђује
Одлуком Градско вијеће, на приједлог Административне комисије (у даљњем тексту:
Комисија).
Плата правобраниоца и замјеника правобраниоца утврђује се множењем полазне основе
за обрачун плаћа која се примјењује за државне службенике у јединственом органу
управе, са коефицијентом из става 1. овог члана, и тако утврђени износ увећа за 0,6% за
сваку започету годину радног стажа, а највише до 20%.
Правобраниоцу и замјенику правобраниоца припада право на положајни додатак, који
утврђује Градско вијеће, на приједлог Комисије.

Члан 31.
За накнаде које немају карактер плата, службена путовања и остала примања по основу
радног односа примјењују се прописи који важе за државне службенике у органима
управе.
На сва питања која се односе на радно-правни статус, права, дужности, обавезе и
одговорност правобраниоца и замјеника правобраниоца сходно се примјењују
одговарајуће одредбе Закона о правобранилаштву, те прописи којима се уређују права и
дужности државних службеника у Федерацији Босне и Херцеговине, општи прописи о
раду и колективни уговори.
III - СРЕДСТВА ЗА РАД ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 32.
Средства за рад Правобранилаштва обезбјеђују се у буџету Града.
Члан 33.
Финансијско и материјално пословање Правобранилаштва обавља се на начин и по
поступку који важи за органе државне управе.
Члан 34.
За радње предузете у заступању пред судовима и другим органима, у случају из члана
10. ове одлуке, Правобранилаштво има право на награду и накнаду трошкова, према
Тарифи о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.
Средства која приликом заступања оствари Правобранилаштво приход су буџета
Града.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Правобранилаштво, основано овом одлуком, почиње са радом даном именовања
правобраниоца.
Члан 36.
Правобранилац ће у року од 30 дана од дана почетка рада Правобранилаштва донијети
Правилник о унутрашњој организацији Правобранилаштва.

Члан 37.
На сва питања која нису посебно регулисана овом одлуком одговарајуће се примјењују
одредбе Закона о правобранилаштву.
Члан 38.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Правобранилаштва
Града Сарајева ("Службене новине Кантона Сарајево", број 11/04).

Члан 39.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама
Кантона Сарајево".
Број 01-02-1242/10
27. јула 2010. године
Сарајево
Предсједавајући
Градског вијећа
Прим. др. Жељко Лер, с. р.

