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 Поводом питања која сте поставили а која се односе на питање 

заступања "Дипос" д.о.о. Београд, односно да ли наведено Привредно друштво 

заступа Државно правобранилаштво, а посебно с обзиром на записник Буџетске 

инспекције од 2009. године, обавештавамо Вас о следећем:   

 

 Законом о јавном правобранилаштву ("Службени гласник РС", бр. 

43/91), Републичко јавно правобранилаштво је као законски заступник 

заступало у судском и управном поступку Републику Србију и њене органе и 

организације, а постојала је могућност заступања и других правних лица чије се 

финансирање обезбеђује у буџету Републике или из других средстава 

Републике. Како Републичко јавно правобранилаштво није заступало ни друга 

правна лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Републике Србије 

првенствено с разлога малог броја запослених а великог броја предмета а који се 

тичу заштите имовине Републике Србије (у којима је законкси заступник), те 

става судске праксе да када су у питању правна лица (почев од школа, болница 

и осталих установа, а посебно привредних друштава) Правобранилаштво није 

законски заступник и поред достављеног записника Буџетске инспекције од 

2009. године нисмо преузели заступање "Дипос-а". 

 

 Наиме, "Дипос" је основан одлуком Владе као једночлано 

друштво са ограниченом одговорношћу и послује у складу са прописима којима 

се уређује правни положај привредних друштава те да иако послује средствима 

у државној својини има својство правног лица и у правном промету са трећим 

лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.  

 

 Закључком Владе од 16. јула 2009. године усвојена је 

информација о начину коришћења и управљања непокретностима чији је 

власник и корисник Република Србија а које су унете у фонд бившег 

Дипломатско стамбеног предузећа, као и Нацрт уговора о давању на 

привремено коришћење, управљање и одржавање наведеним непокретностима 

који је касније и закључен између Републике Србије и "Дипос" д.о.о. Београд. 

 

 

 

 



 2 

 

 Доношењем Закона о правобранилаштву ("Службени гласник РС", 

бр. 55/14) такође није предвиђено да је Државно правобранилаштво законски 

заступник наведеног привредног друштва већ је само предвиђено да исто може 

на основу посебно датог пуномоћја заступати у поступку пред судовима, 

арбитражама, органима управе и другим надлежним органима и друга правна 

лица чији је оснивач Република Србија.  
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