На основу члана 24. став 1. тачка 2. Статута Града Сарајева ("Службене новине Кантона Сарајево", број
19/98, 14/98 и 25/05), члана 28. став 2. Одлуке о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева ("Службене
новине Кантона Сарајево", број 11/04), те члана 73. Пословника Градског вијећа Града Сарајева
("Службене новине Кантона Сарајево", број 16/98), Градско вијеће Града Сарајева, на сједници од 27.
фебруара 2007. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА САРАЈЕВА
Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији Правобранилаштва Града Сарајева, број
12/СЛ/07 од 03.01.2007. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Правилник о унутрашњој организацији Правобранилаштва Града Сарајева.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеним новинама Кантона Сарајево".

Број 01-02-495/07
27. фебруара 2007. године
Сарајево

Предсједавајући
Градског вијећа
Марин Иванишевић, с. р.
На основу члана 52. а у вези са чланом 147. Закона о организацији органа управе у Федерацији БиХ
("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05), члана 73. Закона о намјештеницима у органима
државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 49/05),
члана 42. Закона о Правобранилаштву ("Службене новине Кантона Сарајево", број 12/01-Пречишћен
текст и 20/02, 15/05), члана 36. и 37. Уредбе о пословима основне дјелатности из надлежности органа
државне службе које обављају државни службеници, условима за вршење тих послова и остваривању
одређених права из радног односа ("Службене новине Федерације БиХ", број 35/04), члана 29. Уредбе о
допунским пословима основне дјелатности и пословима помоћне дјелатности из надлежности органа
државне службе које обављају намјештеници ("Службене новине Федерације БиХ", број 69/05), члана 28.
Одлуке о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева ("Службене новине Кантона Сарајево", број 11/04
од 30. априла 2004. године), градски правобранилац Града Сарајева, по претходно прибављеној
сагласности Градског вијећа Града Сарајева, доноси
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА САРАЈЕВА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником утврђују се: унутрашња организација Правобранилаштва Града Сарајева (у даљњем
тексту: Правобранилаштво); систематизација радних мјеста у Правобранилаштву и опис послова,
овлашћења и одговорности у обављању послова; овлашћења у руковођењу; програмирање и планирање
рада; радни односи и дисциплинска одговорност и јавност рада.
Члан 2.
Послови из надлежности Правобранилаштва Града Сарајева обављаће се тако да се обезбиједи нарочито:
законито, стручно и ефикасно вршење послова и задатака, пуна запосленост и одговорност државног
службеника и намјештеника у извршавању послова и задатака, рационално и функционално коришћење
радног времена у извршавању послова и задатака из дјелокруга Правобранилаштва.
II - СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА САРАЈЕВА
Члан 3.
За извршавање послова и радних задатака из дјелокруга Правобранилаштва утврђује се укупно 3 (три)
извршиоца, и то:
1. Правобранилац Града Сарајева
Опис послова: правобранилац представља Правобранилаштво, руководи радом и предузима мјере за
које је овлашћен, организује рад Правобранилаштва и обезбјеђује законитост, благовременост и
економичност извршавања послова из дјелокруга Правобранилаштва, као и ефикасно функционисање
Правобранилаштва у цјелини, утврђује програм рада Правобранилаштва, доноси акте на које је
овлашћен, подноси Градском вијећу и градоначелнику/ци извјештај о раду Правобранилаштва, као и о
уоченим појавама и проблемима у примјени закона, других прописа и општих аката од значаја за
остваривање функције Правобранилаштва, обавјештава Градско вијеће и градоначелника/цу о
запажањима у остваривању својих функција и даје приједлоге за спречавање друштвеноштетних појава и
учвршћивање законитости и опште и појединачне одговорности, заступа Град Сарајево пред судовима и
управним органима, обезбјеђује сарадњу Правобранилаштва са правосудним органима и организацијама
о питањима од интереса за остваривање функције Правобранилаштва, одлучује у складу са Законом о
правима и дружностима као и одговорностима државних службеника и намјештеника
Правобранилаштва, те врши и друге послове из надлежности Правобранилаштва.
Врста дјелатности: основна дјелатност
Назив групе послова: послови заступања, нормативноправни и студијско-аналитички
Сложеност послова: најсложенији
Позиција радног мјеста: правобранилац
Услови за вршење послова: ВСС - правни факултет, правосудни испит, 5 година радног стажа.
Број извршилаца: 1 (један)
2. Замјеник правобраниоца Града Сарајева
Опис послова: заступа Град Сарајево пред судовиома и управним органима, даје правна мишљења на
уговоре имовинскоправне природе прије њиховог закључења, заступа странке чије интересе штити према
одредбама члана 8. Одлуке о судским и управним поступцима, заступа Град у поступцима правне
заштите имовине и имовинских интереса Града пред страним судовима, арбитражама и другим страним
државним органима и организацијама ако Градско вијеће Града Сарајева другачије не одлучи, прати и
проучава појаве од интереса за остваривање функције Правобранилаштва и предлаже одговарајуће мјере,
предузима мјере и правна средства ради правне заштите имовинских права и интереса Града и његових
органа и организација. Замјеник правобраниоца замјењује правобраниоца у његовој одсутности или

спријечености да обавља своју дужност, те помаже правобраниоцу у провођењу његових овлашћења. У
заступању пред судовима и другим органима замјеник правобраниоца има овлашћења правобраниоца, за
свој рад замјеник правобраниоца одговоран је правобраниоцу.
Врста дјелатности: основна дјелатност
Назив групе послова: послови заступања, нормативноправни и студијско-аналитички
Сложеност послова: најсложенији
Позиција радног мјеста: замјеник правобраниоца
Услови за вршење послова: ВСС - правни факултет, правосудни испит, 5 година радног стажа
Број извршилаца: 1 (један)
3. Виши референт за административно-техничке послове
Опис послова:









Врши административно-техничке послове за потребе Правобранилаштва;
Врши пријем, комплетирање и разврставање материјала за рад правобраниоца;
Обезбјеђује техничке услове и врши друге припреме за састанке које одржава правобранилац;
Врши пријем, завођење, развођење и архивирање предмета;
Ради на припремању и завођењу путних налога;
Врши евидентирање и најаву странака, прима телефонске поруке, телефаx поруке, е-маил
поруке, те обавља остале телефонске и друге послове по потреби и наредби правобраниоца;
Врши обраду материјала на компјутеру у препису или диктату (препис текстова, табела и сл.), те
остале послове по налогу правобраниоца односно замјеника правобраниоца;
Води све уписнике сходно Правилнику о пословању и вођењу евиденције у Правобранилаштву,
води евиденције статистике и аналитике за извјештаје Правобранилаштва, анализе и
информације, евидентира кретање свих предмета у Правобранилаштву и врши њихову
благовремену обраду, заводи предмете у доставне књиге и доставља их правобраниоцу и
замјенику правобраниоца и прима исте од њих, разводи предмете кроз уписник, припрема списе
за све фазе поступка, води евиденцију свих уговора, примање поднесака странака, издавање
потврда о примљеним поднесцима, давање информација странкама о потребној документацији
за остваривање одређених права, те остале послове по налогу правобраниоца, односно замјеника
правобраниоца.

Врста дјелатности: допунски послови основне дјелатности
Назив групе послова: административно-технички послови
Сложеност послова: дјелимично сложени послови
Статус извршиоца: намјештеник
Позиција радног мјеста: виши референт
Услови: средња стручна спрема управног или биротехничког смјера или гимназија, познавање рада на
рачунару, положен стручни испит, 10 (десет) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.
Број извршилаца: 1 (један)

Прописи: Уредба о канцеларијском пословању органа управе и служби за управу у Федерацији БиХ и
Правилник о пословању и вођењу евиденције у Правобранилаштву и остали прописи везани за ову
дјелатност.
III - РАДНИ ОДНОСИ И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
а) Радни односи

Члан 4.
Пријем носилаца правобранилачке функције врши се у складу са одредбама Закона о правобранилаштву
и Одлуке о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева.
Пријем државних службеника у радни однос врши се у складу са Законом о државној служби у
Федерацији БиХ и прописима донесеним на основу тог закона, Правилником о радним односима и према
Правилнику о унутрашњој организацији.
Пријем намјештеника врши се према Закону о намјештеницима у органима државне службе у
Федерацији БиХ и прописима донесеним на основу тог закона, Правилника о радним односима и
Правилника о унутрашњој организацији.
б) Дисциплинска одговорност
Члан 5.
Државни службеници и намјештеници за повреду службене дужности одговарају дисциплински у складу
са законом.
Државни службеници за повреду службене дужности одговарају према Закону о државној служби у
Федерацији БиХ и прописима донесеним на основу тог закона, а намјештеници према Закону о
намјештеницима у органима државне службе у Федерацији БиХ и прописима донесеним на основу тог
закона.
IV - ПРИПРАВНИЦИ
Члан 6.
Потребу за пријем приправника у Правобранилаштву утврђује правобранилац годишњим планом
пријема приправника.
V - ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ РАДА
Члан 7.
Правобранилац ће донијети годишњи план и програм рада Правобранилаштва.
VI - ЈАВНОСТ РАДА
Члан 8.
Јавност рада Правобранилаштва Града остварује се у складу са Законом о слободи приступа информација
у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", број 32/01) и Упутством за провођење Закона о
слободи приступа информацијама у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", број 57/01).

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Вршење рачуноводствених послова, те оперативно-техничких послова као што су обезбјеђење
службених просторија, одржавање чистоће за потребе Правобранилаштва Града Сарајева, вршиће
надлежне службе Градске управе Града Сарајева у координацији са правобраниоцем.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу даном добијања сагласности од Градског вијећа Града Сарајева.

Број 12-СЛ/07
3. јануара 2007. године
Сарајево

Правобранилац
Града Сарајево
Мухидин Хајдаревић, с. р.

