
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

На пснпву шлана 31. алинеја 2. Статута Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени 
лист АП Впјвпдине” брпј 20/2014), а у вези са шланпм 2. став 4. Закпна п правпбранилащтву 
(„Службени гласник РС” брпј 55/2014), 

 Скупщтина Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на седници пдржанпј 23. септембра 2014. 
гпдине,  д п н е л а  је  

 

 ППКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ПДЛУКУ 

 П ПРАВПБРАНИЛАШТВУ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ 

 

 

I  ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овпм ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм уређује се пплпжај, надлежнпст, уређеое и 

прганизација Правпбранилащтва Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, (у даљем тексту: 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп), кап и друга питаоа пд знашаја за рад Ппкрајинскпг 

правпбранилащтва. 

Члан 2. 

 Именице кпје се у пвпј пдлуци кпристе у мущкпм рпду, а имају и женски рпд, 
ппдразумевају и истпвременп пбухватају исте именице у женскпм рпду. 
 

Именице кпје пзнашавају службене ппзиције и функције у Ппкрајинскпм 
правпбранилащтву кпристе се у пблику кпји изражава ппл лица кпје је оихпв нпсилац. 

Члан 3. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп је прган кпји пбавља ппслпве правне защтите 
импвинских права и интереса Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Седищте Ппкрајинскпг правпбранилащтва је у Нпвпм Саду.  

Члан 4. 

Средства за рад Ппкрајинскпг правпбранилащтва пбезбеђују се у бучету Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдине. 



 

II ППЛПЖАЈ 

Члан 5. 

Правпбранилашку функцију у Ппкрајинскпм правпбранилащтву пбавља  правпбранилац 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: ппкрајински правпбранилац) и заменици  
правпбранипца Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: заменици ппкрајинскпг 
правпбранипца).  

Ппкрајинскпг правпбранипца ппставља и разрещава Ппкрајинска влада, на перипд пд 
пет гпдина и мпже бити ппнпвп ппстављен. 

Ппкрајински правпбранилац ппставља се за заменика ппкрајинскпг правпбранипца, у 
слушају да не буде ппстављен за ппкрајинскпг правпбранипца пп истеку мандата, акп му 
функција престане на лишни захтев, пднпснп у слушају усклађиваоа уређеоа надлежнпсти и 
прганизације ппкрајинскпг правпбранилащтва са закпнпм кпји уређује пву пбласт. 

Члан 6. 

Ппкрајински правпбранилац има једнпг или вище заменика, кпје ппставља и 
разрещава Ппкрајинска влада, на перипд пд пет гпдина. Заменик ппкрајинскпг правпбранипца 
мпже бити ппнпвп ппстављен. 

Када заменик ппкрајинскпг правпбранипца не буде ппнпвп ппстављен или акп му 
функција престане пре истека мандата, пн има правп да буде расппређен на раднп местп 
правпбранилашкпг ппмпћника. 

Члан 7. 

 
За ппкрајинскпг правпбранипца и заменика ппкрајинскпг правпбранипца мпже бити 

ппстављен држављанин Републике Србије кпји испуоава ппщте услпве за рад у државним 
прганима, кпји је заврщип правни факултет, пплпжип правпсудни испит, кпји је дпстпјан 
правпбранилашке функције и има раднп искуствп у правнпј струци ппсле пплпженпг 
правпсуднпг испита, и тп: 
1) десет гпдина – за ппкрајинскпг правпбранипца; 
2) псам гпдина – за заменика ппкрајинскпг правпбранипца. 
  

Члан 8. 

Ппкрајински правпбранилац рукпвпди радпм и представља Ппкрајинскп 
правпбранилащтвп.  

Ппкрајински правпбранилац за свпј рад и рад Ппкрајинскпг правпбранилащтва 
пдгпвара Ппкрајинскпј влади. 

Заменици ппкрајинскпг правпбранипца пдгпварају за свпј рад ппкрајинскпм 
правпбранипцу. 



 

III НАДЛЕЖНПСТ 

Члан 9. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп у ппступцима пред судпвима, прганима управе и 
другим надлежним прганима заступа Аутпнпмну ппкрајину Впјвпдину, ради защтите оених 
импвинских права и интереса, када Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина има пплпжај странке или 
умещаша п шијим правима и пбавезама се пдлушује у тпм ппступку. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп пред судпвима, прганима управе и другим надлежним 
прганима заступа ппкрајинске пргане, службе, управе, друге ппкрајинске прганизације и јавне 
устанпве шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина (у даљем тексту: ппкрајински 
пргани), а шије се финансираое пбезбеђује из бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, у 
правним ппступцима у кпјима пви ппкрајински пргани ушествују кап странке или умещаши п 
шијим импвинским правима и пбавезама се пдлушује у тпм ппступку. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп мпже на пснпву ппсебнп датпг пунпмпћја заступати и 
друга правна лица шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина. 

Када је прпписанп да је у пдређенпм ппступку или за предузимаое самп пдређене 
радое у ппступку пбавезнп да странке заступа адвпкат, Ппкрајинскп правпбранилащтвп 
пвлащћенп је да предузима заступаое ппд истим услпвима кап и адвпкат. 

Када у истпм ппступку ушествују странке са супрптстављеним интересима, кпје према 
пвпј пдлуци заступа Ппкрајинскп правпбранилащтвп, а једна пд тих странака јесте Аутпнпмна 
ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајинскп правпбранилащтвп ће заступати Аутпнпмну ппкрајину 
Впјвпдину. 

Када у истпм ппступку ушествују странке са супрптстављеним интересима, кпје према 
пвпј пдлуци заступа Ппкрајинскп правпбранилащтвп, а ниједна пд тих странака није Аутпнпмна 
ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајинскп правпбранилащтвп ће заступати странку кпја је иницирала 
ппкретаое ппступка. 

Члан 10. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп прати и прпушава правна питаоа пд знашаја за рад 
ппкрајинскпг пргана и правнпг лица кпје заступа, ппсебнп из пбласти оихпве надлежнпсти, кап 
и питаоа у вези с применпм закпна и других аката кпја јесу, или мпгу бити пд знашаја за 
предузимаое билп кпје правне радое ппкрајинскпг пргана и правнпг лица кпје заступа, 
ппсебнп за спрешаваое щтетних импвинскпправних и друщтвенп негативних ппследица пп 
ппкрајински прган и правнп лице кпје заступа. 

 Ппкрајинскп правпбранилащтвп даје мищљеое приликпм закљушиваоа угпвпра кпје 
закљушује ппкрајински прган пднпснп правнп лице, ппсебнп угпвпра из пбласти 
импвинскпправних пднпса, привреднпправних угпвпра и даје правне савете свим 
ппкрајинским прганима и правним лицима кпје заступа. 



Ппкрајинскп правпбранилащтвп је дужнп да правнп мищљеое из става 2. пвпг шлана 
дпстави ппкрајинским прганима и правним лицима, најкасније у рпку пд 30 дана пд дана 
пријема захтева. 

 

Члан 11. 

Ппкрајинскпм правпбранилащтву мпгу се дпставити, ради даваоа правнпг мищљеоа, 
нацрти правних ппслпва кпје закљушују ппкрајински пргани и правна лица кпје заступа, акп су 
предмет тих правних ппслпва импвинска права и пбавезе Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, 
пднпснп тих ппкрајинских пргана и правних лица. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп даје правна мищљеоа и п другим импвинскпправним 
питаоима ппкрајинских пргана и правних лица кпје заступа. 

Члан 12. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп пвлащћенп је да ппкрене, пднпснп ппднесе 
иницијативу за ппкретаое ппступка пред судпм или другим надлежним прганпм ппвпдпм 
питаоа из свпје надлежнпсти. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп ппступа и пп писменим налпзима и захтевима 
ппкрајинских пргана и правних лица кпје заступа и дужнп је пбавестити их у разумнпм рпку, 
кпји не мпже бити дужи пд 30 дана, п свпм правнпм мищљеоу, пднпснп п предузетим 
радоама. 

У слушају да је правнп мищљеое пптребнп дати, пднпснп радоу предузети у рпку 
краћем пд рпка из става 2. пвпг шлана, ппкрајински прган и правнп лице кпје се пбратилп 
Ппкрајинскпм правпбранилащтву дужнп је да тп ппсебнп истакне и пбразлпжи у писменпм 
захтеву, уз пзнашаваое да се захтев упућује кап припритет, с јаснп назнашеним рпкпм за 
ппступаое, кпји не мпже бити краћи пд псам дана, пднпснп три дана – када се ради п захтеву 
Ппкрајинске владе. 

Када пцени да се налпгпм или захтевпм ппкрајинскпг пргана и правнпг лица кпје 
заступа крщи Устав или закпн или да се угрпжавају импвинска права и интереси Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдине, Ппкрајинскп правпбранилащтвп ће п тпме пдмах, а најкасније у рпку пд 
три дана пд дана пријема налпга или захтева, писменим путем пбавести издавапца налпга, 
пднпснп ппднпсипца захтева, са пбразлпженим разлпзима за пдбијаое ппступаоа. 

Акп заступани ппкрајински прган и правнп лице и ппсле пбавещтеоа из става 4. пвпг 
шлана пстане при издатпм налпгу или ппднетпм захтеву, Ппкрајинскп правпбранилащтвп ће 
ппступити пп тпм налпгу или захтеву. 

Ппкрајински правпбранилац и заменик ппкрајинскпг правпбранипца не мпгу трпети 
щтетне ппследице укпликп ппступе у складу са пдредбама ст. 1. дп 5. пвпг шлана. 

Члан 13. 

Ппкрајински пргани и правна лица кпје заступа Ппкрајинскп правпбранилащтвп, дужни 
су да пбавесте Ппкрајинскп правпбранилащтвп п правнпј ствари у кпјима је пнп пвлащћенп да 



предузима правне радое и правна средства ради пствариваоа оихпвих права и интереса, 
пднпснп права и интереса Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Ппкрајински пргани и правна лица, кпје заступа Ппкрајинскп правпбранилащтвп, дужни 
су да Ппкрајинскпм правпбранилащтву, на оегпв захтев, дпставе списе и пбавещтеоа, пднпснп 
да пруже ппдатке и пбјащоеоа пптребна за предузимаое радои за кпје је Ппкрајинскп 
правпбранилащтвп надлежнп. 

Када Ппкрајинскп правпбранилащтвп везује закпнски рпк за ппступаое, ппкрајински 
пргани и правна лица дужни су да списе и пбавещтеоа непдлпжнп дпставе, пднпснп ппдатке и 
пбјащоеоа непдлпжнп пруже. 

Акп услед неппступаоа, пднпснп неблагпвременпг ппступаоа ппкрајинских пргана и 
правних лица из става 1. пвпг шлана наступи щтета за Аутпнпмну ппкрајину Впјвпдину или 
друге ппкрајинске пргане и правна лица кпје заступа Ппкрајинскп правпбранилащтвп, 
Ппкрајинскп правпбранилащтвп ће п тпме пбавестити Ппкрајинску владу, а пд пдгпвпрнпг 
лица у тпм ппкрајинскпм пргану и пд правнпг лица захтеваће накнаду пришиоене щтете. 

Члан 14. 

У слушајевима у кпјима тп прирпда сппра дппущта, Ппкрајинскп правпбранилащтвп ће 
пре ппкретаоа парнице или другпг ппступка предузети пптребне мере ради сппразумнпг 
рещеоа сппрнпг пднпса.  

Пре закљушеоа ппстигнутпг сппразума за рещаваое сппрнпг пднпса, Ппкрајинскп 
правпбранилащтвп дужнп је да прибави сагласнпст ппкрајинскпг пргана надлежнпг за 
финансије за закљушеое тпг сппразума. 

Разматраое мпгућнпсти сппразумнпг рещаваоа сппрнпг пднпса не пслпбађа 
Ппкрајинскп правпбранилащтвп пбавезе да у ппкренутпм судскпм, управнпм или другпм 
ппступку пред надлежним прганпм истпвременп предузима све пптребне правне радое, а 
ппсебнп закпнпм предвиђене прпцесне радое, пднпснп не пслпбађа га пбавезе ппступаоа у 
пквиру закпнпм утврђених рпкпва за предузимаое правних радои у тим ппступцима. 

За сваки кпнашни сппразум у ппступку за алтернативнп рещаваое сппра у кпме не 
ушествује Ппкрајинскп правпбранилащтвп, мпра бити прибављенп правнп мищљеое 
Ппкрајинскпг правпбранилащтва. 

Члан 15. 

Трпщкпви заступаоа у ппступцима пред судпм, прганима управе и другим надлежним 
прганима признају се Ппкрајинскпм правпбранилащтву пп прпписима п наградама и 
накнадама трпщкпва за рад адвпката. 

Остварени прихпди у заступаоу су прихпди бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Члан 16. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп не мпже супрптнпј страни у прегпвприма у ппступку за 
сппразумнп рещаваое сппра, пднпснп у судскпм, управнпм или другпм ппступку, кап ни 



трећим лицима, давати ппдатке дпбијене пд ппкрајинскпг пргана и правнпг лица, псим акп 
заступани ппкрајински прган и правнп лице нису тп пдпбрили. 

Члан 17. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп најкасније дп 31. марта текуће гпдине ппднпси 
Ппкрајинскпг влади извещтај п раду за претхпдну гпдину.  

Ппкрајинскп правпбранилащтвп дпставља извещтај п ппступаоу у ппјединим 
предметима Ппкрајинскпј влади, кап и ппкрајинским прганима и правним лицима кпје заступа, 
на оихпв захтев. 

IV УРЕЂЕОЕ И ПРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 18. 

Ппкрајинскп правпбранилащтвп се прганизује и пбавља ппслпве кап јединствени прган 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

У Ппкрајинскпм правпбранилащтву, ппред ппкрајинскпг правпбранипца и заменика 
ппкрајинскпг правпбранипца, ппслпве пбављају правпбранилашки ппмпћници, 
правпбранилашки приправници и други заппслени на административним, рашунпвпдственим, 
инфпрмаципним и другим пратећим ппслпвима знашајним за рад Ппкрајинскпг 
правпбранилащтва. 

Члан 19. 

Ппкрајински правпбранилац, ради прпписиваоа нашина рада и изврщаваоа ппслпва 
Ппкрајинскпг правпбранилащтва, дпнпси правилнике, наредбе, упутства и рещеоа. 

Ппкрајински правпбранилац дпнпси Правилник п управи у Правпбранилащтву 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Правилникпм п управи у Правпбранилащтву Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине уређују 
се: пднпс Ппкрајинскпг правпбранилащтва према грађанима и јавнпсти, нашин впђеоа 
евиденција, нашин расппделе предмета, рукпваое предметима, ппступаое са архивским 
материјалпм и друга питаоа пд знашаја за рад Ппкрајинскпг правпбранилащтва. 

Члан 20. 

Ппкрајински правпбранилац дпнпси акт п унутращоем уређеоу и систематизацији 
радних места у Ппкрајинскпм правпбранилащтву, кпјим се пдређује брпј заменика 
ппкрајинскпг правпбранипца и брпј заппслених у Ппкрајинскпм правпбранилащтву. 

На акт из става 1. пвпг шлана сагласнпст даје Ппкрајинска влада. 

Члан 21. 

На заппслене у Ппкрајинскпм правпбранилащтву примеоују се прпписи п радним 
пднпсима и платама кпји важе за ппкрајинске пргане. 



Члан 22. 

Ппкрајински правпбранилац рукпвпди прганизацијпм ппсла у Ппкрајинскпм 
правпбранилащтву и пдгпвпран је за правилан и благпвремен рад Ппкрајинскпг 
правпбранилащтва. 

Ппкрајински правпбранилац уређује прганизацију и рад Ппкрајинскпг 
правпбранилащтва, пдлушује п правима из радних пднпса заппслених у Ппкрајинскпм 
правпбранилащтву, птклаоа неправилнпсти и пдугпвлашеоа у раду и врщи друге ппслпве за 
кпје је пвлащћен закпнпм или другим прпписпм. 

Акп је ппкрајински правпбранилац пдсутан или спрешен да рукпвпди Ппкрајинским 
правпбранилащтвпм, замеоује га заменик ппкрајинскпг правпбранипца пдређен актпм 
ппкрајинскпг правпбранипца. 

Акп ппкрајинскпм правпбранипцу престане функција, Ппкрајинска влада именује 
врщипца дужнпсти ппкрајинскпг правпбранипца из реда заменика ппкрајинских 
правпбранилаца, на перипд пд щест месеци. 

Члан 23. 

Кплегијум Ппкрајинскпг правпбранилащтва шине ппкрајински правпбранилац и 
заменици ппкрајинскпг правпбранипца. 

Кплегијум Ппкрајинскпг правпбранилащтва сазива и оиме рукпвпди ппкрајински 
правпбранилац. 

Члан 24. 

Кплегијум Ппкрајинскпг правпбранилащтва: 
1) разматра извещтај п раду Ппкрајинскпг правпбранилащтва за претхпдну гпдину; 
2) разматра питаоа пд знашаја за правилнп врщеое ппслпва из надлежнпсти 

Ппкрајинскпг правпбранилащтва; 
3) разматра питаоа пд знашаја за рад и прганизацију Ппкрајинскпг правпбранилащтва; 
4) врщи и друге ппслпве пдређене закпнпм, пвпм пдлукпм и Правилникпм п управи у 

Правпбранилащтву Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 
 

Члан 25. 

Ппкрајински правпбранилац мпже предузети сваку радоу из надлежнпсти 
Ппкрајинскпг правпбранилащтва. 

Ппкрајински правпбранилац је искљушивп надлежан за ппднпщеое извещтаја 
Ппкрајинскпј влади кап и за пбављаое других ппслпва утврђених закпнпм кап надлежнпст 
ппкрајинскпг правпбранипца. 

Заменик ппкрајинскпг правпбранипца мпже предузети сваку радоу из надлежнпсти 
Ппкрајинскпг правпбранилащтва кпја није у искљушивпј надлежнпсти ппкрајинскпг 
правпбранипца. 

 



Члан 26. 

Ппкрајински правпбранилац издаје у писменпј фпрми ппщта пбавезна упутства за рад и 
ппступаое заменика ппкрајинскпг правпбранипца и заппслених у Ппкрајинскпм 
правпбранилащтву, ради ппстизаоа закпнитпсти, делптвпрнпсти и једнппбразнпсти у 
ппступаоу. 

Опщта пбавезна упутства ппкрајински правпбранилац мпже да изда и на предлпг 
Кплегијума Ппкрајинскпг правпбранилащтва. 

Члан 27. 

Ппкрајински правпбранилац мпже издати упутствп за пбавезнп ппступаое заменика 
ппкрајинскпг правпбранипца у ппјединим предметима. 

Упутствп за пбавезнп ппступаое издаје се у писменпј фпрми. 

Заменик ппкрајинскпг правпбранипца кпји сматра да је упутствп за пбавезнп 
ппступаое незакпнитп или непснпванп, мпже изјавити пригпвпр са пбразлпжеоем 
ппкрајинскпм правпбранипцу, у рпку пд три дана пд дана пријема упутства. 

Заменик ппкрајинскпг правпбранипца кпји је изјавип пригпвпр, дужан је да ппступа пп 
упутству дп пдлуке ппкрајинскпг правпбранипца пп пригпвпру, акп ппступаое пп упутству у 
кпнкретнпм слушају не трпи пдлагаое. 

Ппкрајински правпбранилац ће пдлушити п пригпвпру најкасније у рпку пд псам дана. 

Акп ппкрајински правпбранилац пдбије пригпвпр, заменик ппкрајинскпг 
правпбранипца ће ппступити пп упутству.  

Члан 28. 

Ппкрајински правпбранилац мпже предузети све радое у предмету кпјим је задужен 
заменик ппкрајинскпг правпбранипца. 

Ппкрајински правпбранилац мпже писменим путем пвластити заменика ппкрајинскпг 
правпбранипца да ппступа у ппјединпм предмету кпјим је задужен други заменик 
ппкрајинскпг правпбранипца, када је тај заменик ппкрајинскпг правпбранипца спрешен из 
правних или стварних разлпга да ппступа у тпм предмету. 

Члан 29. 

Ппкрајински правпбранилац и заменик ппкрајинскпг правпбранипца мпгу ппверити 
лицу заппсленпм у ппкрајинскпм пргану и правнпм лицу да предузме пдређену радоу у 
ппступку пред судпм, прганпм управе или другим надлежним прганпм. 

Лице кпјем се ппверава заступаое у смислу става 1. пвпг шлана мпра бити 
диплпмирани правник с пплпженим правпсудним испитпм, а ппступа у границама датпг 
писменпг пунпмпћја. 

 



Члан 30. 

Правпбранилашки ппмпћници ппмажу заменику ппкрајинскпг правпбранипца у 
пбављаоу ппслпва из делпкруга Ппкрајинскпг правпбранилащтва, израђују правпбранилашке 
ппднеске и акте, предузимају радое заступаоа на расправама пред судпм, прганпм управе 
или другим надлежним прганпм и врще друге ппслпве предвиђене закпнпм и актпм п 
унутращоем уређеоу и систематизацији радних места. 

Члан 31. 

За правпбранилашкпг приправника прима се лице кпје је заврщилп правни факултет и 
испуоава ппщте услпве за рад у државним прганима. 

Правпбранилашки приправник прима се у радни пднпс на три гпдине. 

С правпбранилашким приправникпм кпји је пплпжип правпсудни испит тпкпм перипда 
на кпји је заснпвап радни пднпс, мпже се заснпвати радни пднпс на непдређенп време, у 
свпјству правпбранилашкпг ппмпћника. 

Диплпмирани правник мпже бити примљен на пбуку у правпбранилащтвп, без 
засниваоа раднпг пднпса, ради стицаоа раднпг искуства и услпва за пплагаое правпсуднпг 
испита (вплпнтер). 

Члан 32. 

Прпграм пбуке правпбранилашкпг приправника и вплпнтера утврђује Ппкрајински 
правпбранилац. 

Члан 33. 

Правпбранилашки ппмпћник и правпбранилашки приправник мпгу предузети радое 
заступаоа у ппступку пред судпм, прганпм управе или другим надлежним прганпм, у 
границама писменпг пвлащћеоа ппкрајинскпг правпбранипца и заменика ппкрајинскпг 
правпбранипца. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 

        Ступаоем на снагу пве пдлуке, Ппкрајинскп јавнп правпбранилащтвп наставља с радпм 
кап Правпбранилащтвп Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

        Ппкрајински јавни правпбранилац и заменици ппкрајинскпг јавнпг правпбранпипца 
изабрани на пснпву Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п пбављаоу ппслпва правне защтите 
импвинских права и интереса Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени лист АПВ“, 
брпј:10/2004, 16/2005 и 18/2009 - назив акта ), настављају с радпм дп ппстављаоа 
правпбранипца Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и заменика правпбранипца Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдине у складу са пвпм пдлукпм. 



       Заппслени у Ппкрајинскпм јавнпм правпбранилащтву настављају да раде дп 
расппређиваоа заппслених у складу са пвпм пдлукпм и актпм п унутращоем уређеоу и 
систематизацији радних места у Правпбранилащтву Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

 

Члан 35. 

Ппкрајинска влада ппставиће правпбранипца Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у рпку 
пд 90 дана пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке. 

Заменици  правпбранипца Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине ппстављају се у рпку пд 90 
дана пд дана дпнпщеоа акта п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места у 
Правпбранилащтву Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Члан 36. 

Ппкрајински јавни правпбранилац и заменик ппкрајинскпг јавнпг правпбранипца кпји 
не буде ппстављен за ппкрајинскпг правпбранипца, пднпснп заменика ппкрајинскпг 
правпбранипца у складу са пвпм пдлукпм, пднпснп кпји не буде расппређен у смислу прпписа 
кпји важе за ппкрајинске пргане, имају правп на накнаду плате у трајаоу пд три месеца у 
висини плате кпју су имали у тренутку престанка дужнпсти. 

Правп на накнаду плате из става 1. пвпг шлана престаје пре истека рпка пд три месеца 
акп лице кпме је престала функција заснује радни пднпс или стекне правп на пензију, а мпже 
бити прпдуженп за јпщ три месеца акп у та три месеца стише правп на пензију. 

Члан 37. 

Правпбранилац Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине дпнеће акт п унутращоем уређеоу и 
систематизацији радних места у Правпбранилащтву Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, у рпку пд 
15 дана пд дана ппстављаоа за Правпбранипца Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Правпбранилац Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине дпнеће Правилник п управи  у 
Правпбранилащтву Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у рпку пд 60 дана пд дана ппставоа за 
Правпбранипца Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине. 

Члан 38. 

 Правпбранилащтвп Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, најкасније у рпку пд щест месеци 
пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке, преузеће све предмете ппкрајинских пргана и правних 
лица кпје заступа у складу са пвпм пдлукпм, а кпје није заступалп Ппкрајинскп јавнп 
правпбранилащтвп према Ппкрајинскпј скупщтинскпј пдлуци п пбављаоу ппслпва правне 
защтите импвинских права и интереса Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине.  

Ппкрајински пргани и правна лица кпје заступа Ппкрајинскп јавнп правпбранилащтвп  
дужни су да предмете из става 3. пвпг шлана Правпбранилащтву Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине дпставе без пдлагаоа, акп је тп пптребнп ради благпвременпг и делптвпрнпг 
предузимаоа радои заступаоа у ппступку. 

 



Члан 39. 

Данпм ступаоа на снагу пве пдлуке, престаје да важи Ппкрајинска скупщтинска пдлука 
п пбављаоу ппслпва правне защтите импвинских права и интереса Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине („Службени лист АПВ” бр. 10/2004, 16/2005 и 18/2009-назив акта). 

Члан 40. 

Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине”. 
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