
 

На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије  (Сл.гл. РС “ бр. 98/06), члана 32. 
став 1. тачка 1.Закона о локалној самоуправи (,, Сл. гл. РС”, бр. 129/07и 83/2014 - др. закон) и 
члана 40. став 1. тачка 1. и члана 133. став 6. Статута општине Велико Градиште (,, Сл. гл. 
општине Велико Градиште”, бр. 9/08,5/14,5/16 и 28/16),  

              Скупштина општине Велико Градиште на 14.седници одржаној дана 18.12.2017. године, 
донела је                                                                                                          
 

СТАТУТ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
У Статуту општине Велико Градиште   (,, Сл. гл. општине Велико Градиште”, бр. 9/08,5/14, 

5/16 и 28/16), члан 27 мења се и гласи: 
„Органи општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинска 
управа и Општинско правобранилаштво.“ 
 

Члан 2. 
 
 После члана 100. Статута додају се чланови 100а., 100б. и 100в који гласе: 
 
„4. Општинско правобранилашвто 

 
Члан 100а. 

Општинско правобранилаштво је посебни орган општине Велико Градиште који обавља 
послове правне заштите имовинских права и интереса општине Велико Градиште.“  

 
Члан 100б. 

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општинеВелико 
Градиште, Општинско правобранилаштво: 
1. Заступа у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима, као законски 
заступник, општину Велико Градиште, њене органе и друга правна лица чије се финансирање 
обезбеђује из буџета ради заштите имовинских права и интереса општине Велико Градиште. 
2. Прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа, посебно у 
погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и 
подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње 
органа или правног лица које заступа, посебно спречавање штетних имовинско правних и 
друштвено негативних последица по правна лица која заступа. 
3. Даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа, 
посебно уговора из области имовинско правних односа и привредно правних уговора, у року који 
не може бити дужи од 30 дана. 
4. Даје правне савете свим органима општине Велико Градиште које заступа. 
5. Предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном 
поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране 
адвоката.“ 
 



Члан 100в. 
 Посебном одлуком коју доноси Скупштина општине уређују се уређење, организација и 
друга питања од значаја за рад Општинског правобранилаштва.“ 
 

Члан 3. 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди и објави пречишћен текст Статута општине 

Велико Градиште. 
 

Члан 4. 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Велико Градиште”. 
 
Број: 110-11/2017-01-1 
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