
 На основу члана 1. Закона о Јавном правобранилаштву (''Сл. гласник 
Републике Србије'', број 43/91), члана 20. став 1. тачка 27. и члана 24. став 1. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл. гласник Републике Србије'', број 129/07), члана 40 став 
1. тачка 7. у вези са чланом 111. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', 
број 19/08), Скупштина града Лознице на својој 8. седници одржаној дана 6. априла 
2009. године донела је 
 
 

О Д Л У К У  
о изменама и допунама Одлуке о Јавном правобранилаштву 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о Јавном правобранилаштву (''Сл. лист општине Лозница'', број 
2/92) у називу Одлуке после речи ''правобранилаштву'' додају се речи ''града 
Лознице''. 
 

Члан 2.  
 У члану 1. став 1. речи ''општине Лозница, њених'' замењују се речима 
''града Лознице, његових'', а реч ''општине'' замењује се речју ''града''. 
 У ставу 2. реч ''општине'' замењује се речју ''града''. 
 У ставу 3. бришу се речи ''и 2. овог'', а после речи ''правобранилаштво'' 
додају се речи  ''града Лознице и''. 
 

Члан 3. 
 У члану 3. став 1. реч ''општински'' замењује се речју ''градски''. 
 У ставу 2. реч ''општине'' замењује се речју ''града''. 
 

Члан 4. 
 У члану 4. став 1. реч ''општне'' замењује се речју ''града''. 
 У ставу 2. реч ''општине'' замењује се речју ''града''. 
 

Члан 5. 
 У члану 5. став 1. речи ''општине Лозница, њених'' замењује се речима 
''града Лознице, његових'', реч ''друштвено'' се брише а реч ''општине'' замењује се 
речју ''града''. 
 

Члан 6. 
 У члану 9. став 1. речи ''југословенски држављани'' замењују се речима 
''држављани Републике Србије'' 
 

Члан 7. 
 У члану 10. реч ''општине'' замењују се речју ''града'', а речи ''Комисије за 
избор и именовања'' речима ''Комисије за кадровска и административна питања''. 

 
Члан 8. 

 У члану 13. речи ''Комисија за избор и именовања'' замењује се речима 
''Ќомисија за кадровска и административна питања''. 
 



Члан 9. 
 У члану 14. став 2. реч ''општине'' замењују се речју ''града''. 
 

Члан 10. 
 У члану 16. став 2. реч ''општинском'' замењује се речју ''градском''. 
 

Члан 11. 
 У члану 17. став 1. алинеја 1. реч ''општине'' замењује се речју ''града''. 
 

Члан 12. 
 У члану 18. став 2. речи ''извршног одбора Скупштине општине'' замењују се 
речју ''градоначелника''. 
 

Члан 13. 
 У члану 19. став 1. реч ''општине Лозница'' замењују се речима ''града 
Лознице''. 
 

Члан 14. 
 Јавно правобранилаштво општине Лозница чију функцију врши општински 
Јавни правобранилац, који има заменике наставља са радом као Јавно 
правобранилаштво града Лознице даном ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања. 
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