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 Градско јавно правобранилаштво је орган Града који обавља послове заступања 

имовинских права и интереса Града Ниша у поступцима пред судовима и другим надлежним 

органима, а ове послове може обављати и за потребе градских општина по посебном 

овлашћењу. Број предмета и динамика рада не зависи од овог органа, већ је условљена радом 

судова, а пре свега законитим и правилним радом градских управа Града Ниша и јавних 

предузећа и установа, чији је оснивач Град Ниш.  

 У циљу што ефикасније заштите интереса Града Ниша, запослени у овом органу су пре 

свега акценат ставили на спровођење извршења на новчаним средствима дужника, у којима је 

поверилац Град Ниш. У току ове године је повећан број извршних предмета који су окончани 

на тај начин што је наплаћено новчано потраживање дужника у корист буџета Града Ниша. 

 У погледу ванпарничних поступака, који се покрећу код надлежног суда ради 

одређивања накнаде на име изузете или експроприсане непокретности, у сарадњи са Управом 

за имовину и инспекцијске послове и Управом за финансије је успостављен начин 

добровољне исплате накнаде која је одређена правоснажним решењима код надлежног суда. 

На тај начин се спроводи начело економичности поступка, обзиром да се добровољном 

исплатом онемогућава покретање извршног поступка, чије трошкове је у обавези да сноси 

Град Ниш. Такође је повећан број Споразума о накнади који се закључује у управном 

поступку, те се тако постиже уштеда судских трошкова, затезних камата и остварене цене из 

поступака код надлежног суда.  
  

 Кретање предмета у Градском јавном правобранилаштву у Нишу у периоду од 

01.01.2013. год. до 16.12.2013. год.: 

 

Парнични “П” предмети: 

 

 Из претходног периода у 2013. годину пренето је 865 активних парничних предмета. У 

овом периоду пристигло је нових 1000 парничних предмета, тако да је укупно у 2013. год. на 

раду у Градском јавном правобранилаштву било 1865 парничних предмета.  

 Архивираних предмета у овом периоду било је 697, тако да је тренутни број активних 

предмета 1168. 

  

Извршни “И” предмети: 

 

 Из претходног периода у 2013. год. пренето је 770 активних извршних предмета. У 

2013. години пристигло је нових 762 извршних предмета, па је укупно извршних предмета на 

раду у 2013. години било 1532.  

 Архивираних предмета у овом периоду било је 650, тако да је тренутни број активних 

предмета 882. 

  



 

 

Ванпарнични “Р” предмети: 

 

 Из претходног периода у 2013. год. пренето је 135 ванпарничних предмета. У 2013. 

год. примљено је нових 165 ванпарничних предмета, тако да је укупан број ванпарничних 

предмета на раду у 2013. год. био 300. 

 У овом периоду је архивирано 188 предмета.  

  

Управни поступак “У” предмети: 

  

 Из претходног периода у 2013. год. пренето је 757 предмета везано за управни 

поступак. У 2013. год. примљено је нових 93 предмета, тако да је укупан број „У“ предмета на 

раду у 2013. год. био 850, а архивирано 211 предмета. 

 

Превентива - “Пр” предмети: 

 

 Из претходног периода у 2013. год. пренето је 34 предмета. У 2013. год. примљено је 

нових 49 предмета, тако да је укупан број „Пр“ предмета у раду на раду у 2013. год. био 83, а 

архивирано 27 предмета. 

 

Јавно правобранилаштво - “ЈП” предмети: 

 

  Из претходног периода у 2013. год. пренето је 9 предмета везано за разне дописе 

Градског јавног правобранилаштва. У 2013. год. примљено је нових 120 предмета, тако да је 

укупан број „ЈП“ предмета на раду у 2013. год. био 129, а архивирано 112 предмета. 

 

Кривице - “А” предмети: 

 

  Из претходног периода у 2013. год. пренето је 18 предмета. У 2013. год. примљено је 

12 нових предмета, тако да је укупан број „А“ предмета на раду у 2013. год. био 30, а 

архивирано 8 предмета. 

 

Мишљења о правној ваљаности уговора - “М” предмети: 

 

  Из претходног периода у 2013. год. пренето је 8 предмета. У 2013. год. примљено је 

нових 320 предмета, тако да је укупан број „М“ предмета на раду у 2013. год. 328, а 

архивирано 311 предмета. 

 

Реституција - “Ре” предмети: 

 

  Из претходног периода у 2013. год. пренето је 27 предмета. У 2013. год. примљено је 

59 нових предмета, тако да је укупан број „Ре“ предмета на раду у 2013. год. био 86. 

 

 

 Укупан број предмета у раду у 2013. год. био је 5173. 
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