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На основу Закона о правобранилаштву ("Службени гласник РС", број 55/2014), 

Скупштина општине Сокобања је дана 15.10.2014. године, донела Одлуку о 

уређењу и организацији Правобранилаштва општине Сокобања, ("Службени 

лист општине Сокобања” број 17/2014 и 28/2019). 
 

Наведеном одлуком је поред осталог, предвиђено да је Правобранилаштво 

заступник општине Сокобања у правним поступцима пред судовима, органима 

управе и другим надлежним органима, када општина Сокобања има положај 

странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у поступцима 

ради заштите њених правних интереса. 
 

Такође је предвиђено да Правобранилаштво пред наведеним органима заступа 

органе општине и посебне организације, чије се финансирање обезбеђује из 

буџета општине Сокобања и јавне установе, чији је оснивач општина 

Сокобања, те да може на основу посебно датог пуномоћја заступати и друга 

правна лица чији је оснивач општина Сокобања. 
 

У току 2020. године из делокруга рада и прописане надлежности 

Правобранилаштва општине Сокобање укупно је било у раду 536 предмета, а 

од овог броја: 
 

▪ 382 ванпарничних предмета, од којих је у току 2020. године примљено 

314 предмета, а 68 ванпарничних предмета је из ранијих година, о којих 

је 289 окончано а преосталих 93 су у току; 
 

▪  76 парничних предмета, од којих је током 2020. године примљен 21 

предметa, а из ранијих година је било у раду 55 парничних предмета, која 

нису правоснажно окончана 
 

- 69 парничних предмета општина Сокобања или друга странка коју 

заступа Правобранилаштво општине Сокобања је тужена,  
 

-  7 парничних предмета општина Сокобања или друга странка коју 

заступа ово Правобранилаштво тужилац, 
 



-  8 парничних предмета је решено – архивирано; 
 

▪ 84 парнична предмета Правобранилаштво је заступало ЈКП 

„Напредак“ Сокобања од тога: 
 

-  63 предмета ЈКП „Напредак“ Сокобања јавља као тужилац, а 

предмет спора су неплаћене комуналне услуге и у  
 

- 21. судском предмету ЈКП „Напредак“ Сокобања је тужени, а ради 

се о тужбама запослених због мање исплаћене минималне зараде, 

регреса за годишњи одмор и исплате топлог оброка из ранијих 

година, као и спорови настали из делатности овог комуналног 

предузећа, накнаде штете и сметање поседа; 
 

▪ 4 парнична предмета Правобранилаштво је заступало: 
 

- 1 парнични предмет Јавно предузеће „Зеленило-

Сокобања“ Сокобања, 
 

- 2 парнична предмета ОШ „Митрополит Михаило“ Сокобања, 
 

- 1 парнични предмет Месну заједницу Сесалац 
 

Ванпарнични предмети се највећим делом односе на решавање управних 

ствари код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности, 

захтеве за враћање одузете имовине и обештећење, који се решавају пред 

Агенцијом за реституцију Републике Србије, предлоге за мирно решавање 

спорова и закључивање вансудских поравнања. 
 

Парнични предмети у којима је општина Сокобања тужена у највећем броју за 

предмет спора имају потраживања накнаде за изузете непокретности за које 

није утврђена и плаћена накнада, утврђивање права својине, остваривање права 

по основу радних односа запослених у Општинској управи општине Сокобања, 

потраживања по основу уговорних односа, потраживања накнаде 

нематеријалне штете због уједа паса луталица и друге накнаде штете које су 

настале на јавним површинама, за чије одржавање је надлежна општина 

Сокобања. 
 

Када природа спора и позитивни прописи то допуштају, а водећи рачуна о 

интересима општине и других субјеката које заступа, Правобранилаштво 

општине Сокобања, закључивана су судска и вансудска поравнања ради 

избегавања вођења судских поступака и стварања трошкова. 
 

Правобранилаштво општине Сокобања је све потребне радње у току 2020. 

године, предузимало без одлагања и то како у парничним, тако и у 

ванпарничним предметима.  
 

У навденим поступцима је брзина решавања правне ствари условљена и од 

поступања супротне стране, као и од ажурности правосудних и органа управе, 



на које овај општински орган  није у могућности да утиче. 
 

На све одлуке за које је процењено да нису од интереса странке које је заступало 

ово Правобранилаштво, изјављени су правни лекови и предмети су упућени на 

решавање другостепеним органима. 
 

Током 2020. године Правобранилаштво општине Сокобања је остварило 

значајну сарадњу са јавним предузећима, установама и месним заједницама на 

територији општине Сокобања, како у погледу заступања, тако и у погледу 

давања правних савета и мишљења.  
 

Такође је пружана стручна помоћ свим лицима која су се обратила 

Правобранилаштву, а чији интереси нису у супротности са интересима 

општине и њених органа, јавних предузећа и установа, чији је оснивач 

општина. 
 

Правобранилаштво је учествовало и у изради нацрта одлука из имовинско 

правне и других области, пружало помоћ Општинској управи општине 

Сокобања и давало своју сагласност, односно мишљења о уговорима које је 

закључивала општина Сокобања. 
 

Значајно је ангажовање Правобраниоца у поступцима уписа јавне својине 

општине Сокобања на објектима и градском грађевинском земљишту, где је 

остварена сарадња са надлежним одељењем Општинске управе општине 

Сокобања и Републичким геодетским заводом. 
 

Проблеми на које је Правобранилаштво општине Сокобања наилазило и током 

2020. године, првенствено се односе као и ранијих година, на недостатак 

имовинско правних предмета у архиви општине Сокобања, а чије постојање је 

битно за успешно вођење предмета,чији је предмет  накнада за изузето 

земљиште, као и у поступцима уписа јавне својине општине Сокобања код 

Службе за катастар непокретности Сокобања, пошто у многим предметима 

недостају исправе подобне за упис. 

 

 

Правобранилац општине Сокобања  

 

         Мирјана Кокерић 


