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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 
 

Правобранилаштво Републике Српске своју функцију извршава 
на основу Закона о Правобранилаштву РС (''Службени гласник РС'', 
број 16/05, 77/06 , 119/08 и 78/11), а његова надлежност је 
прописана и другим законима и подзаконским актима.  
 Закон о Правобранилаштву Републике 
Српскепрописује:организацијуовогоргана; дјелокругпослова, 
условезаизборправобраница и замјеника правобраниоца и престанак 
функције; услове и начин пријема у рад осталихзапослених, 
обезбјеђењесредставазарад, као и 
другапитањакојасуодзначајназарад. 
 
 НАДЛЕЖНОСТ 

 
На основу Закона о Правобранилаштву Републике Српске ( 

„Службени  гласник  Републике Српске “, број 16/05, 77/06 и 
119/08),  Правобранилаштво  Републике Српске  обавља, и 
то: 
 

Члан 1 -  као самосталан орган, у поступку пред судовима и 
другим надлежним органима предузима правна средства ради 
заштите имовинских права и интереса Републике Српске, града, 
општине и њихових органа и организација, те других органа и 
организација који немају својство правног лица и нису уписани у 
судски регистар, а финансирају се из буџета Републике Српске. 
 

Члан 8 - може пред Уставним судом приједлогом покренути 
поступак за оцјену уставности закона и законитости других прописа 
и општих аката, кад оцијени да су повређена имовинска права и 
интереси субјеката из члана 1. овог закона. 
 

Члан 11 - став 1 и 3 -  прије покретања поступка пред 
надлежним судом или другим органом Правобранилаштво РС може 
предузети мјере ради покушаја закључења вансудске нагодбе, уз 
претходно прибављање писмене и овјерене сагласности странке коју 
заступа, на нагодбу таквог садржаја. 
 

Члан 11 став 1.4. - може учествовати у поступцима медијације, 
стим да се и на нагодбе у медијацијама примјењују услови из става 3. 
овог члана. 
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Члан 12 - прати и проучава појаве и проблеме из области 
вршења својих функција које се односе на примјену закона, те 
обавјештава надлежне органе и предлаже мјере за спречавање 
друштвено штетних појава. 
 

Члан 18 став 3. - послове заступања органа и правних лица из 
члана 1. овог закона врши у свим судским и управним поступцима, а 
у управним споровима може заступати органе који су тужени, ако му 
је за то дато овлаштење. 
 

Члан 22 - Правобранилаштво РС даје мишљења, субјектима које 
по закону заступа, приликом закључивања привредних уговора и 
уговора који регулишу имовинско – правна питања. 
 

Члан 23 - ако Правобранилаштво РС оцијени да је закључени 
уговор ништаван, поднијеће тужбу за утврђивање ништавости, а у 
случају да је уговор рушљив поднијеће тужбу за поништење.   
 

Члан 24 - Правобранилаштво даје мишљења на имовинско-
правне уговоре са елементима иностраности које закључи Република 
Српска или правна лица- корисници средстава из члана 1. овог 
закона, као и на уговоре којима се прибавља или отуђује 
непокретност наведених субјеката. 
 

Члан 346 став 2 Закона о стварним правима („Службени 
гласник РС“, број 124/08) – прописана је обавеза надлежног 
правобранилаштва да у року од три године од дана ступања на снагу 
овог закона покрене поступке за упис стварних права на 
непокретностима, којих је носилац Република, односно јединица 
локалне самоуправе, као и упис јавних и општих добара. 
 

Члан 48 Закона о измјенама Закона о пољопривредним 
задругама („Службени гласник РС“, број 106/09) – надлежно 
правобранилаштво учествује у поступцима  уписа непокретности 
уписаних у јавним евинцијама као државна, односно друштвена 
својина пред Републичком управом за геодетке и имовинско-правне 
послове. 
 

 На основу Закона о остваривању права на накнаду материјалне 
и  нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 
20.05.1992.  до 19.06.1996.године ( „Службени гласник РС“, 
103/05, 1/09, 49/09 и  118/09), Правобранилаштву РС  су дата 
сљедећа овлаштења, и то:  
 
 Народна скупштина Републике Српске је 23. децембра 2009. 
године усвојила Закон о измјенама и допуни Закона о остваривању 



3  

 

права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у 
периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19.јуна 1996. године 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 118/09).Измјенама и 
допуном овог закона уређен је поступак склапања вансудских 
поравнања пред Правобранилаштвом Републике Српске за физичка и 
правна лица по чијим захтјевима није правоснажно 
 окончан судски поступак за надокнаду штете, као и онима који су 
поднијели захтјев за надокнаду штете Правобранилаштву Републике 
Српске. 
 

Лица по чијим захтјевима није правоснажно окончан судски 
поступак за накнаду штете, могу своја права остварити у складу са 
овим законом, тј. склапањем вансудског поравнања, а у супротном 
њихов предмет ће се уступити мјесно и стварно надлежном суду. 
Лица која су поднијела захтјев за накнаду штете Правобранилаштву 
Републике Српске, могу остварити своја права само пред 
Правобранилаштвом Републике Српске. 
Поред наведених измјена закона, продужен је рок за подношење 
захтјева пред Правобранилаштвом Републике Српске, до 28. 
фебруара 2010. године. Наведеном измјеном овог закона су стављене 
у равноправан положај лица која су због неупућености пропустила да 
остваре право на надокнаду нематеријалне ратне штете а евидентно 
је да су постојале чињенице по основу којих би могле да остваре 
наведена права.  
 
 На основу Закона о експропријацији ( „Службени гласник РС“, 
број 112/06 и  33/07, 66/08 и 110/08), Правобранилаштву су дата 
сљедећа овлаштења: 
 

Одредбама члана 23. став 3. утврђено је да Правобранилаштво 
Републике Српске подноси приједлог за експропријацију у име 
правних лица која по закону заступа. 
 
 Упутством о провјери законитости уговора о кориштењу 
станова закључених  и обновљених послије 01.04.1992.године и 
поступку утврђивања права на  обнову уговора о кориштењу стана 
(„Службени гласник Републике Српске“,  број 11/02), 
Правобранилаштву су дата сљедећа овлаштења:  
 

У тачци 2.4. предвиђено је да републички јавни правобранилац 
из канцеларије надлежног замјеника за одређену општину одреди 
лице које ће присуствовати раду Комисије, пратити њен рад и 
вршити контролу поступка провјере законитости и поступка 
утврђивања права привременог корисника и обнову уговора о 
коришћењу стана, у складу са одредбама важећих прописа. 
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 На основу Закона о општем управном поступку ( „ Службени 
гласник РС“,  број 13/02 и 87/07), Правобранилаштву су дата 
следећа овлаштења: 
 
Одредбама члана 211. став 2. прописано је да јавни тужилац, јавни 
правобранилац и други државни органи могу изјавити жалбу против 
рјешења којим је повређен закон у корист појединца или правног 
лица а на штету јавног интереса. 
 
 На основу Закона о управним споровима ( „ Службени гласник 
РС“, број  109/05), Правобранилаштву су дата следећа овлаштења: 
 
Одредбама члана 2. став 3. прописано је да управни спор може 
покренути надлежни јавни правобранилац кад је управним актом 
повређен закон на штету РС, града или општине коју он заступа по 
закону, као и у другим случајевима одређеним законом. 
 

Пословником о раду Владе РС (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 10/09), Правобранилаштву Републике Српске су дата 
сљедећа овалштења:  
 

Одредбама члана 17. став 1. тачка е) Пословника Владе 
Републике Српске   утврђено је да прије достављања на одборе, ради 
уврштавња на дневни ред сједнице, нацрта и приједлога закона, 
стратегија развоја, уредби, одлука, других прописа и општих аката, 
предлагач обавезно прибавља и мишљење Републичког 
правобранилаштва - када је у питању заштита имовинских права и 
интереса Републике, односно када се актом стварају уговорне обавезе 
за Републику.  
 
  Правилником о пословању и вођењу евиденција у 
Правобранилаштву  Републике   Српске ( „ Службени гласник 
Републике Српске“, број 79/05), прописано је да се у 
Правобранилаштву воде посебне евиденције, и то: 
 
-евиденција свих предмета у којима није спроведено извршење, а 
правоснажном одлуком је наложено иселење из стана уз обавезу 
обезбјеђења нужног смјештаја или одговарајућег стана, уз 
евидентирање сљедећих података: ознака предмета, датум 
правоснажности и датум извршења иселења из стана; 
-евиденција свих предмета у којима је поступак прекинут а странка 
коју Правобранилаштво заступа има интереса да се поступак 
настави, када престану разлози за прекид поступка, уз евидентирање 
сљедећих података: ознака предмета, датум исписа и датум 
завршења предмета; 
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-евиденција откупа станова, пословних простора и гаража по  
важећим законима. 
 
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА  

 
Послови и задаци из надлежности Правобранилаштва Републике 
Срспке у току 2015. године извршавали су се по Сједиштима 
замјеника,  и то: 
Сједиште замјеника  Бања Лука обухвата подручје мјесне 
надлежности  основних судова у Бањој Луци, Градишци, Котор 
Варошу, Прањавору и Мркоњић Граду. 
Сједиште замјеника  Бијељина обухвата подручје мјесне надлежности  
основних судова у Бијељини и Зворнику. 
Сједиште замјеника  Добој обухвата подручје мјесне надлежности  
основних судова у Дервенти, Добоју, Модричи и Теслићу. 
Сједиште замјеника Приједор обухвата подручје мјесне надлежности  
основних судова у Приједору и  Новом Граду. 
Сједиште замјеника Фоча обухвата подручје мјесне надлежности  
основних судова у Фочи и Вишеграду. 
Сједиште замјеника Требиње обухвата подручје мјесне надлежности 
основног суда у Требињу. 
Сједиште замјеника Источно Сарајево обухвата подручје мјесне 
надлежности  основног суда у Сокоцу. 
Сједиште замјеника Власеница обухвата подручје мјесне 
надлежности  основних судова у Власеници и Сребреници.  
 
 Одредбом члана 16. Закона измјенама и допунама Закона о 
Правобранилаштву РС измјењен је члан 26. важећег закона на начин 
да је укинуто Сједиште замјеника Соколац, а формирано је Сједиште 
замјеника Власеница и Сједиште замјеника Источно Сарајево.   
 
 КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ 

 
 Сједиште замјеника Бања Лука обухвата подручје Града Бања 
Лука и општина Прњавор, Градишка, Мркоњић Град, Челинац, 
Кнежево, Лакташи, Котор Варош, Шипово, Србац, Рибник, Источни  
Дрвар - Потоци, Дринић-Петровац, Купрес, Језеро и мјесну 
надлежност Окружног суда Бања Лука односно стварну и мјесну 
надлежност Основног суда Бања Лука, Прњавор, Градишка, Котор 
Варош и Мркоњић Град. 
 
 Поред наведеног, Сједиште замјеника правобраниоца у Бања 
Луци је носилац највећег броја предмета и спорова у којима као 
странке учествују Република Српска односно Влада РС, министарства 
и управне организације као органи државне управе, а због чињенице 
да је сједиште Народне Скупштине и Владе РС, али и Врховног суда, 
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Републичког тужилаштва РС и Специјалног тужилаштва за најтеже 
облике организованог криминала РС лоцирано у Бања Луци, што у 
складу са важећим процесним законима одређује стварну и мјесну 
надлежност Основног и Окружног суда Бања Лука, које својом 
надлежношћу покрива Сједиште замјеника правобраниоца у Бања 
Луци. 
  
  У извјештајном периоду у Сједишту замјеника Бања Лука у 
раду је било укупно 33 479  предмета из свих области, с тим што је26 
314предмета из ранијих година,   а у истом периоду примљено је 
нових 7 165предмета.  
 
Ријешено је  10 417 предмета, док је остало неријешено 23 
062предмета.  
 
 Од укупног броја предмета који су били у раду на откуп станова 
отпада 398предмета. 
 

Што се тиче предмета који се односе на откуп станова ради се о 
предметима који су достављени Правобранилаштву сходно одредбама 
члана 18.  Закона о приватизацији државних станова – пречишћени 
текст ''Сужбени гласник РС'' број 72/07. Одредбом става 1. члана 18. 
прописано је да суд који врши овјеру потписа на уговору о откупу 
стана дужан је примјерак овјереног уговора заједно са исправама на 
основу којих је закључен, доставити и Правобранилаштву РС и Фонду 
становања РС, а ставом 2. истог члана је прописано да је 
Правобранилац дужан тужбом суду тражити поништење уговора који 
је закључен супротно одредбама овог закона. Из напријед наведеног 
разлога су достављени сви уговори о откупу станова а 
Правобранилаштво је подносило тужбе на иницијативу физичких и 
правних лица који имају интерес за утврђење ништавости уговора о 
откупу стана који је закључен супротно одредбама Закона о 
приватизацији државних станова, а на основу сазнања и доказа које 
доставе Правобранилаштву. 

 
 Имајући у виду да се ради о утврђивању ништавости уговора о 
откупу станова сходно одредбама Закона о облигационим односима 
(члан 103), подношење тужби не застарјева, а из достављене 
документације није могуће извршити провјеру законитости откупа па 
се тужбе подносе углавном на иницијативу физичких и правних лица 
који располажу са додатним информацијама и сазнањима којима се 
указује на незаконитост откупа.  
 
  
 Што се тиче  других врста предмета (парничних, извршних, 
управних, правних мишљења  и др.), изузевши предмете откупа 
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станова и предмете накнаде ратне и нематеријалне штете ''УН'' 
предмете, стање у Сједишту замјеника Бања Лука је сљедеће:  
 
 Укупно у раду је било 29 687 предмета, од чега је из ранијих 
година остало неријешено 23 447 предмета, док је у извјештајном 
периоду примљено6 240предмета, ријешено је 9 000 предметa а 
остало неријешено 20 687 предмета.  
 
-Извршних предмета је било 8 980,   
-управних предмета  9 364, 
-парничних предмета је било 6 806, 
-предмета са ознаком ''УС'' ( управни спорови о законитости 
коначних управних аката) – предмети који се воде пред Окружним 
судом 1 052, 
-предмета са ознаком ''Р'' – остали предмети (одговори на апелације, 
иницијативе за подношење тужби, и сл.) је било 2 546,  
-предмета са ознаком ''РВ'' – ванпарнични предмети који се воде 
пред судовима је било 285,  
-предмета са ознаком ''М'' – предмети правних мишљења је било 525, 
-предмета са ознаком ''А'' – атхезиони предмети (предмети по захтјеву 
за остварење имовинско-правних захтјева у кривичним поступцима) 
је било 70 и  
-предмета са ознаком ''ЈП'' – предмети службене преписке између 
Сједишта замјеника Бања Лука и осталих субјеката које заступа ово 
Правобранилаштво је било 59. 
 
 
 Постојање значајног броја незавршених предмета који се 
преносе из ранијих година резултат је бројних фактора а посебно 
чињенице, да је ступањем на снагу сада важећег Закона о 
Правобранилаштву РС (''Сл. гл. РС'', број: 16/05, 77/06 и 119/08), 
престало са радом Војно Правобранилаштво ВРС, од чијег Одјељења у 
Бања Луци је ово Сједиште преузело око 6 000 предмета, углавном, 
парничних и извршних предмета.  
 
 Сви  предмети који се односе на парнични, управни и извршни 
поступак воде се код надлежних судова и других државних органа 
(РУГИПП и ОМИ), тако да њихово рјешавање зависи од ефикасности 
рада тих институција. Међу наведеним предметима најбројнији су 
парнични предмети. Ради се о предметима који су правно и 
чињенично најсложенији и од великог су значаја за остварење 
имовинских права и интереса свих субјеката које заступа ПРС. 
Парнични поступци и привредни спорови се односе на предмете 
везане за стварна права на некретнинама, облигационе, стамбене, 
радне и друге области.  
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 Такође, ступањем на снагу Закона о остваривању права на 
накнаду материјалне и материјалне штете настале у периоду ратних 
дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 103/05), овај орган преузео је од 
надлежних судова око 10 000 предмета (закључно са 31.12.2005. 
године).  
 
 Подсјећамо, да је Законом о остваривању права на накнаду 
материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних 
дејстава од 20.05.1992. године до 19.06.1996. године (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 103/05,1/09, 49/09 И 118/09), 
регулисан  поступак, услови, критерији и начин накнаде штете 
лицима којима је то право признато правоснажним судским 
одлукама као и одлучивање по захтјевима о којима надлежни судови 
нису правоснажно одлучили. Чланом 4. истог Закона прописано је да 
се вансудска поравнања склапају код Правобранилаштва Републике 
Српске, ради чега су надлежни  судови запримљене предмете, након 
ступања на снагу наведеног закона,  доставили  Правобранилаштву 
Републике Српске на даљу надлежност.  
 
 У извјештајном периоду, по примјени горе назначног закона 
(''УН'' предмети), у Сједишту замјеника Бања Лука  укупно у раду 
било је 3 394 предмета. У истом периоду примљена су у рад 2527 
предмета, постигнуто поравнање у553предмета, а у  884 предмета 
обустављен је поступак, јер оштећени нису прихватили понуђени 
износ на име обештећена. У случајевима гдје оштећени нису 
прихватили понуђено поравнање или је ПРС рјешењем утврдило да 
странка – оштећени нема право на накнаду штете, спис се прослеђује 
односно враћа надлежном суду на даљи поступак. Поступак и начин 
извршења обавеза утврђених по наведеном закону, врши се у складу 
са одредбама Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег 
дуга РС (''Сл.гл.РС'', бр. 63/04, 47/06, 68/07, 17/08,64/08 и 
пречишћени текст – 7/2010).   
  
 Превентивно дјеловање представља дио законске активности 
Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бања 
Лука и усмјерено је на спречавање настанка повреда имовинских 
права и интереса Републике Српске, општине и других субјеката које 
Правобранилаштво Репубике Српске заступа. Правовременим 
превентивним дјеловањем смањује се број спорова пред судовима и 
надлежним органима, а истовремено се обезбјеђује заштита државне 
имовине. 
 
 Превентивно дјеловање остварује се свакодневеним 
контактима, консултацијама, инструкцијама, обавјештењима и 
мишљењима са субјектима које ово Правобранилаштво заступа.  
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 Правобранилаштво Републике Српске у превентивном 
дјеловању је условљен сарадњом других органа, поготово оних који 
имају право кориштења и располагања средствима у државној 
својини и врше надзор над тим кориштењем и располагањем, а у 
могућности су да о актима повреде или угрожавања државне својине  
сазнају приликом вршења своје функције. У циљу још ефикасније 
заштите државне имовине мора се остварити интензивнија сарадња 
тих органа и организација са Правобранилаштвом Републике Српске 
– Сједиште замјеника Бања Лука, како би се постигао ефикаснији 
рад у оквиру превентивног дјеловања и боља сарадња на спречавању 
оштећења имовинских права и интереса субјекта које заступа овај 
орган.  
 
 На подручју општина које покрива ово Сједиште, поступци код 
Kомисија за провјеру законитости закључених и обновљених уговора 
привремених корисника у периоду од 01.04.1992. године до 
19.12.1998. године (''Службени гласник РС'', број 11/02), а чији рад су 
надзирали представници овог Сједишта, на подручју општина 
Прњавор, Градишка, Мркоњић Град, Челинац, Кнежево, Лакташи, 
Котор Варош, Шипово, Србац, Рибник, Источни Дрвар - Потоци, 
Дринић-Петровац, Купрес, Језеро су окончани, а код надлежног 
Министарства за избјегла и расељена лица - Одсјек Бања Лука има у 
раду још неријешених око 14 предмета. У предметима који су 
достављени од стране надлежних Комисија са негативним одлукама а 
уколико су од стране привремених корисника станови откупљени, 
ово Правобранилаштво поступа у смислу члана 18. Закона о 
приватизацији државних станова (''Службени гласник РС'', бр. 11/00) 
– пречишћени текст (''Службени Гласник РС'', бр.72/07), подноси 
тужбе за поништење уговора који су закључени супротно одредбама 
овог закона.  
 
 У извјештајном периоду уочен је прилив, односно повећање 
броја управних предмета а што је посљедица ступања на снагу 
Закона о грађевинском земљишту Републике Српске (''Сл.гл.РС'', бр. 
112/06) и Закона о експропријацији РС (''Службени Гласник РС'', број 
112/06, 37/07 и 110/08). Најзначајнија новина важећег Закона о 
грађевинском земљишту РС огледа се у чињеници да су досадашњи 
правни институти попут право кориштења, првенственог права 
кориштења ради грађења, права преузимања и додјеле укинути, чиме 
је у изузетно великој мјери смањена надлежност јединица локалних 
самоуправа у погледу њиховог права да управљају и располажу са 
фондом грађевинског земљишта. Наиме, право града и општина је 
сада важећим Законом о грађевинском земљишту ограничено само 
на управљање и располагање оним градским грађевинским 
земљиштем које је остало у државној својини и на којем право 
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располагања имају општине односно град. Због тога се у бројним 
поступцима, који се воде код надлежних Подручних јединица 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, по 
захтјевима за продају грађевинског земљишта у државној својини у 
сврху комплетирања грађевинске парцеле, продаје ради изградње на 
основу проведеног поступка лицитације односно непосредном 
погодбом или у  поступцима замјене градског грађевинског земљишта 
у државној својини и сл., увијек јавља као претходно питање, питање 
да ли град односно општина на том земљишту има право 
располагања или су у погледу тог земљишта испуњени услови да се у 
корист ранијих власника успостави власничко – правни однос у 
смислу члана 44. Закона о грађевинском земљишту РС. Ова сложена 
законска проблематика увелико отежава и одуговлачи рјешавање по 
поднесеним захтјевима. Међутим, битно је напоменути да су јединице 
локалне самоуправе у обавези да испоштују наведени закон те прије 
предузимања било каквог акта располагања градским грађевинским 
земљиштем, прије свега утврде, а путем надлежног органа за 
имовинско-правне послове да ли на том земљишту имају или немају 
право располагања. У супротном, град односно општина је изложена 
ризику да буде утужена ради накнаде штете због неовлаштеног 
располагања односно продаје неизграђеног градског грађевинског 
земљишта од стране ранијих власника односно лица којима је 
ступањем на снагу важећег закона враћено у својину, по сили закона, 
сво неизграђено градско грађевинско земљиште које није приведено 
намјени у моменту ступања на снагу наведеног закона односно 
01.12.2006. године, у складу са регулационим планом.  
 Такође, када су у питању општине и град као субјекти које 
заступа ово Сједиште, од значаја је напоменути, да је одредбама 
Закона о утврђивању и преносу права располагања имовином на 
јединице локалне самоуправе (''Сл.гл.РС'', бр. 70/06), који је ступио на 
снагу 02.08.2006. године прописано која имовина чини имовину 
јединица локалне самоуправе, како се врши пренос имовине у 
државној својини на јединице локалне самоуправе, упис у јавне 
регистре, преузимање и предаја у посјед јединици локалне 
самоуправе и бројна друга питања везана за имовину јединица 
локалне самоуправе. Међутим, узимајући у обзир период примјене 
овог закона и укупан број захтјева којима су град и општине 
покренули поступке у циљу имплементације закона а чији је коначни 
циљ да се коначно у свакој јединици локалне самоуправе утврди, 
попише односно евидентира и уреде имовинско-правни односи на 
имовини која је у власништву јединица локалне самоуправе, према 
нашим евиденцијама о поступцима у којима учествујемо, можемо 
констатовати да јединице локалне самоуправе нису предузеле 
значајне активности на овим пословима мада им је поступање у 
наведеном правцу и законска обавеза.  У том смислу, сугерисали смо, 
у Информацијама о раду Сједишта за 2009. годину, које су упућене 
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Граду и свим општинама на подручју Сједишта Бања Лука,  да се 
примјена наведеног закона у наредном периоду узме у приоритет, уз 
напомену да је ово Правобранилаштво спремно пружити сваку врсту 
правне помоћи и подршке. 
 
 
ПРЕДМЕТИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР: 

 

 
 Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника 
Бања Лука, као заступник Општине Прњавор у 2015-ој години  је 
имало у раду 1871 предмет, од чега је 1514 предмета из ранијих 
година, а у извјештајном периоду примљена су357 предмета. На 
крају извјештајног периода ријешено је914предмета а остало 
неријешено 957 предмета.  
 
 Везано за поједине области, видљиво је да је парничних 
предмета било укупно у раду109, од чега  је из претходних 
година98предмета, а примљено у извјештајном периоду 
је11предмета. Ријешена су33предмета. На крају извјештајног 
периода осталоје  неријешено76предмета. 
 
 Што се тиче извршних предмета, укупно је  у раду било 
39предмета, 31 предметје из ранијег периода, а у извјештајном 
периоду примљено је8предмета. На крају извјештајног периода 
ријешено је 5 предмета а 34 предмета је остало неријешено.  
 

Управних предмета током извјештајног периода примљено је 
103, док је  из ранијих година остало неријешено 325предмета, тако 
да је укупно у раду било 428предмета. Ријешенасу122предмета а 
остало неријешено 306 предмета.  
 
 Предмета правних мишљења ''М'' укупно је у раду било 36, 11 
предмета је из ранијих година а25 предмета је примљено у 
извјештајном периоду. На крају извјештајног периода ријешена су 24 
предмета а 12 предмета је остало неријешено.  
 
 Осталих предмети са ознаком ''Р''  је било 7 у раду. На крају 
извјештајног периода ријешена су 4 предмета а 3 предмета су остала 
неријешена.  
 
 Што се тиче предмета ратне материјалне и нематеријалне 
штете са подручја Општине Прњавор укупно у раду је 
био1221предмет. На крају извјештајног периода ријешен је721 
предмет а 500 предмета је остало неријешено.  
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 Из достављених података да се закључити да је ријешен знатан 
број предмета у односу на прилив и заостатке из ранијих година.  
 
 У жељи да будућа сарадња и општи напредак буду 
интензивирани,  
 
 С поштовањем,  
 
 
 
Прилог:  
- табеларни преглед   
 
 
 
 
 
  
 
 
      ЗАМЈЕНИК ПРАВОБРАНИОЦА 

Др Мирко Стојчиновић  
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Прњавор, април 2016. године

 

 

Информација  

Правобранилаштва Републике Српске, Сједишта замјеника

 01.01. до 31.12.2015. године са табеларним приказом

 

 

 

 

 

 

                         ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

                                             ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштва Републике

                                                                                     Српске, Сједишта замјеника
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