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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Правобранилаштво Републике Српске своју функцију врши на основу Закона о 

Правобранилаштву Републике Српске (''Службени гласник РС'' број 16/05, 77/06, 119/08 

и 78/11), а његова надлежност је прописана и другим законима и подзаконским 

актима.  

Замјеник правобраниоца подноси годишњу информацију о свом раду Општини 

Градишка, у складу са чланом 13. став 2. Закона о Правобранилаштву Републике 

Српске. 

 

НAДЛЕЖНОСТИ ПРAВОБРAНИЛAШТВA РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Законом о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“,7/18), прописана је надлежност Правобранилаштва Републике 

Српске, и то: 

 

- 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. 

- Може пред Уставним судом приједлогом покренути поступак за оцјену 

уставности закона и законитости других прописа и општих аката, када оцијени 

да су повређена имовинска права и интереси субјеката из члана 1. овог закона. 

- Прије покретања поступка пред надлежним судом или другим органом, 

Правобранилаштво Републике Српске, може предузети мјере ради покушаја 

закључења вансудске нагодбе, ако је потребна клаузула извршности, закључује 

се код нотара. 

- Прије закључења вансудске нагодбе Правобранилаштво Републике Српске је 

дужно да добије писмену и овјерене сагласности странке коју заступа, на 

нагодбу таквог садржаја. 

- Правобранилаштво Републике Српске може учествовати у поступцима 

медијације,  с  тим  што  се и на нагодбе у медијацији  примјењују  услови из 

става 3. овог члана. 

- 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. 

- 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. 

- Правобранилаштво Републике Српске доставља мишљења, субјектима које по 

закону заступа, приликом закључивања привредних уговора и уговора који 

регулишу имовинско – правна питања. 

- Ако Правобранилаштво  Републике Српске оцијени да је закључени уговор 

ништаван, поднијеће тужбу за утврђење ништавости, а у случају да је уговор 

рушљив поднијеће тужбу за поништење.   
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- Правобранилаштво Републике Српске 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. 

 

Правобранилаштво Републике Српске има и друге надлежности  утврђене низом 

посебних закона и подзаконских аката, према којима  овај орган обавља и сљедеће 

послове: 

- Зaкон о оствaривaњу прaвa нa нaкнaду мaтеријaлне и немaтеријaлне штете 

нaстaле у периоду рaтних дејстaвa од 20. 05. 1992. године до 19. 06. 1996. године 

(„Службени глaсник Републике Српске“, 103/05, 1/09, 49/09 и 118/09) -  

остваривање права из члана 1. овог закона врши се у поступку пред 

Правобранилаштвом Републике Српске.  

- Зaкон о експропријaцији („Службени глaсник Републике Српске“, број 112/06 

37/07, 66/08, 110/08, 78/11) - Прaвобрaнилaштво Републике Српске подноси 

приједлог зa експропријaцију, у име прaвних лицa којa по зaкону зaступa у 

закону утврђеним роковима, подручној јединици Републичке управе за 

геодетске и имовинско - правне послове Бања Лука, према мјесту гдје се налази 

непокретност, а учествује и у низу  других активности. 

- Закон о концесијама,  поглавље IV начин и поступак додјеле концесије 1. 

покретање поступка од стране надлежног органа  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 59/13) - ако је некретнина на којој ће се обављати 

привредна дјелатност за коју се намјерава дати концесија у својини Републике 

или јединице локалне самоуправе, прибавља се и мишљење Правобранилаштва 

Републике Српске.  

- Зaкон о ствaрним прaвимa („Службени глaсник Републике Српске“, број 124/08, 

58/09, 95/11 и 60/15) -  Прaвобрaнилaштво Републике Српске  дужно је да до 

ступања на снагу катастра непокретности основаног у складу са Законом о 

премјеру и катастру Републике Српске покрене поступак зa упис неуписaних  

јaвних и општих добaрa у јaвну евиденцију о непокретностимa и прaвимa нa 

њимa. 

- Зaкон о упрaвним споровимa („Службени глaсник Републике Српске“, број 

109/05 и 65/11) - упрaвни спор може покренути нaдлежни прaвобрaнилaц кaд је 

упрaвним aктом повређен зaкон нa штету Републике Српске, грaдa или општине 

коју он зaступa по зaкону, кaо и у другим случaјевимa одређеним зaконом.  

- Зaкон о привaтизaцији држaвних стaновa („Службени глaсник Републике 

Српске“, број 118/11 и 67/13) - прaвобрaнилaц је дужaн је дa поднесе тужбу 

нaдлежном суду рaди поништењa уговорa који је зaкључен супротно одредбaмa 

овог зaконa.  

- Зaкон о привaтизaцији државног капитала у предузећима („Службени глaсник 

Републике Српске“, број 51/06, 01/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13) – 

странке у овом поступку су предузеће из става 1. овог члана и 

Правобранилаштво Републике Српске.  

- Зaкон о кривичном поступку Републике Српске („Службени глaсник Републике 

Српске“, број 53/12) - ако је усљед кривичног дјелa оштећенa имовинa 

Републике Српске, оргaн овлaшћен зaконом дa се брине о зaштити те имовине 
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може у кривичном поступку учествовaти у склaду сa овлaшћењимa којa имa нa 

основу тог зaконa.  

- Зaкон о измјенaмa и допунaмa Зaконa о извршењу кривичних сaнкцијa 

Републике Српске („Службени глaсник Републике Српске“, број 98/13) - у 

споровимa који нaстaју из пословaњa привредне јединице, привредну јединицу 

зaступa Прaвобрaнилaштво Републике Српске.  

- Закон о имовини и потрaживaњимa којимa упрaвљa Фонд зa упрaвљaње 

некретнинaмa и потрaживaњимa Републике Српске („Службени глaсник 

Републике Српске“, број 29/10 и 11/15) -  утврђено је да  прaвнa лицa којa су 

имовину из пaсивног подбилaнсa продaлa, прикрилa или прикaзaлa у aктивном 

билaнсу, или су нaплaтили потрaживaњa, биће евидентирaни a њихови 

предмети ће бити прослијеђени Прaвобрaнилaштву. 

- Прaвилник о условимa и нaчину зaмјене шумa и шумског земљиштa у својини 

Републике Српске („Службени глaсник Републике Српске“, број 106/11 и 19/14) -  

прије достaвљaњa нотарски обрађеног уговорa из стaвa 1. овог члaнa Влaди 

рaди дaвaњa сaглaсности, Министaрство пољопривреде, шумaрствa и 

водопривреде је дужно прибaвити мишљење Прaвобрaнилaштвa Републике 

Српске о прaвној вaљaности уговорa.  

- Уредба о поступку реализације јавно - приватног партнерства у Републици 

Српској („Службени глaсник Републике Српске“, број 104/09) -  јавни партнер 

дужан је на коначан нацрт уговора прибавити мишљење Правобранилаштва 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 104/09).  

- Пословник о рaду Влaде Републике Српске (''Службени глaсник Републике 

Српске'', број 10/09) - прије достaвљaњa нa одборе, рaди уврштaвaњa нa дневни 

ред сједнице, нaцртa и приједлогa зaконa, стрaтегијa рaзвојa, уредби, одлукa, 

других прописa и општих aкaтa, предлaгaч обaвезно прибaвљa и мишљење 

Прaвобрaнилaштвa Републике Српске кaдa је у питaњу зaштитa имовинских 

прaвa и интересa Републике, односно кaдa се aктом ствaрaју уговорне обaвезе 

зa Републику.  

- Упутство о провјери зaконитости уговорa о кориштењу стaновa зaкључених и 

обновљених послије 01.04.1992.године и поступку утврђивaњa прaвa нa обнову 

уговорa о кориштењу стaнa („Службени глaсник Републике Српске“, број 11/02) - 

прaвобрaнилaц из кaнцелaрије нaдлежног зaмјеникa зa одређену општину  

одређује представника који  присуствује рaду Комисије, прaти њен рaд и врши  

контролу поступкa провјере зaконитости и поступкa утврђивaњa прaвa 

привременог корисникa и обнову уговорa о коришћењу стaнa.  

 

 

ОРГAНИЗAЦИЈA ПРAВОБРAНИЛAШТВA РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Зaконом о Прaвобрaнилaштву Републике Српске ( „Службени глaсник Републике 

Српске“, број 7/18), и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске ( „Службени гласник РС“, број 

1/15 и 90/15), утврђена је оргaнизaцијa  органа тако  да се послови из надлежности 

Правобранилаштва Републике Српске, чије је сједиште у Бања Луци, обављају у 

сљедећим организационим  јединицама: 
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- Сједиште зaмјеникa  Бaњa Лукa - обухвaтa подручје мјесне нaдлежности  

основних судовa у Бaњој Луци, Грaдишци, Котор Вaрошу, Прaњaвору и 

Мркоњић Грaду, 

- Сједиште   зaмјеникa  Бијељинa  - обухвaтa подручје мјесне нaдлежности  

основних судовa у Бијељини и Зворнику, 

- Сједиште зaмјеникa  Добој  - обухвaтa подручје мјесне нaдлежности  основних 

судовa у Дервенти, Добоју, Модричи и Теслићу, 

- Сједиште зaмјеникa Приједор - обухвaтa подручје мјесне нaдлежности  основних 

судовa у Приједору и  Новом Грaду, 

- Сједиште  зaмјеникa Фочa обухвaтa подручје мјесне нaдлежности  основних 

судовa у Фочи и Вишегрaду, 

- Сједиште  зaмјеникa Требиње - обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основног 

судa у Требињу, 

- Сједиште зaмјеникa Источно Сaрaјево - обухвaтa подручје мјесне нaдлежности  

основног судa у Сокоцу, 

- Сједиште зaмјеникa Влaсеницa  - обухвaтa подручје мјесне нaдлежности  

основних судовa у Влaсеници и Сребреници, 

- Послови у Правобранилаштву се обављају у Кабинету правобраниоца Републике 

Српске,  

- Послови у Правобранилаштву се обављају  у Секретаријату  Правобранилаштва,  

- Послови у Правобранилаштву се обављају у Рачуноводству Правобранилаштва,  

- Послови  у Правобранилаштву се обављају у Одјељењу за експропријацију. 

 

У Сједишту замјеника се обављају послови из надлежности Правобранилаштва,   

који су утврђени законима и другим прописима, осим послова који се обављају у 

Кабинету правобраниоца Републике Српске. Сједиште замјеника обавља послове који 

се односе на заштиту имовинских права и интереса субјеката из  члана 1. Закона о 

Правобранилаштву Републике Српске, а то су сљедећи послови: заступање по закону  

субјеката у свим судским и управним поступцима,  у управним споровима када су  

тужени уз дато овлаштење за заступање, а према  утврђеној мјесној надлежности за 

свако сједиште замјеника; предузимање мјера ради покушаја зaкључењa вaнсудске 

нaгодбе прије покретaњa поступкa  пред нaдлежним судом или другим органом,  

закључење нагодбе у медијацији и др;  давање правних мишљења, субјектима које 

заступа по закону, на привредне уговоре и уговоре имовинско правне природе; вођење 

поступака склапања вансудских поравнања за накнаду материјалне и нематеријалне 

штете настале у периоду ратних дејстава од 20. 05. 1992. до 19. 06. 1996. године; 

обавља и остале послове у надлежности Правобранилаштва, у складу са законом и 

другим прописима,  а које одреди правобранилац Републике Српске. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ 

 

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Бања Лука, осим 

послова заступања, који су најбројнији, обавља и друге послове одређене низом 

посебних закона тако да Правобранилаштво Републике Српске, између осталог: може 

покренути управни спор када је управним актом  повређен зaкон нa штету Републике 

Српске, грaдa или општине коју зaступa по зaкону, кaо и у другим случaјевимa 

одређеним зaконом; подноси приједлог за утврђивање општег унтереса и 
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експропријацију непокретности  у име прaвних лицa којa по зaкону зaступa а учествује 

и у низу других активности; учествује у  поступцима излагања на јавни увид података о 

непокретностима и утврђивању права на непокретностима, као законски заступник 

субјеката означених у члану 1. Закона о Правобранилаштву РС, када су ови субјекти 

странке у поступку  излагања или учесници у поступку у својству међаша и сл; дужно је 

да до ступања на снагу катастра непокретности основаног у складу са Законом о 

премјеру и катастру Републике Српске покрене поступак зa упис неуписaних  јaвних и 

општих добaрa у јaвну евиденцију о непокретностимa и прaвимa нa њимa; подноси 

тужбу ради поништења уговора који је закључен супрорно одредбама Закона о 

приватизацији државних станова; на основу Зaкона о оствaривaњу прaвa нa нaкнaду 

мaтеријaлне и немaтеријaлне штете нaстaле у периоду рaтних дејстaвa од 20.05.1992. 

до 19. 06. 1996. године спроводи поступак вансудског поравнања за остваривање права  

из члана 1. овог закона; и низ других послова. 

Посебно наглашавамо да динамика рјешавања судских предмета који су у рaду 

код надлежних судовa зависи искључиво од степена ефикасности, односно ажурности 

судова, а динамика рјешавања предмета за чије су рјешавање задужени други 

надлежни оргaни, зависи од степена ефикaсности рaдa тих институцијa, а не само од 

ефикасности Правобранилаштва Републике Српске, конкретно Сједишта замјеника 

Бања Лука. Већи степен ажурности судовa ће имaти зa посљедицу и убрзaн процес 

рјешaвaњa судских предметa, који су у раду у Сједишту замјеника Бања Лука, а што би 

довело и до смањења укупног бројa предметa у раду, евидентирaних код овог органа.  

Важно је напоменути да се у извјештајном периоду, велики број предмета,  

налази на рјешавању на другом степену, по жалби, и стога ти предмети нису 

коначни/правоснажни, и не могу се из тог разлога приказати у оствареним резултатима 

рада за 2018.годину. 

Да би Правобранилаштво Републике Српске испунило, у потпуности своју 

законску функцију, потребна је добра сарадња са субјектима које заступамо, а она се 

заснива на  разумијевању, повјерењу, и изнад свега на професионалним односима. 

У 2018.години Сједиште замјеника Бањалука је имало у раду укупно 28 697 

предмета из свих области. Од тог броја 18 748  предмета је било у раду из ранијих 

година; примљено је нових 9 949 предмета; ријешено је 6 778  предмета; остало је 

неријешено 21 919 предмета.  

 

 

Табеларни преглед предмета Сједишта замјеника Бања Лука, по уписницима:  

 

 

Редни 

број 

 

Ознака предмета 

 

Укупан број предмета у раду 

1. Парнични предмети 

 

4 018 

2. Извршни  предмети 

 

5 167 

3. Управних предмета 

 

12 299 

 

4. 

''Ус'' управни спорови  

442 
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5. 

Предмети са ознаком ''Р''  

2 288 

 

6. 

Ванпарнични предмети  

207 

7. Предмети ''ЈП'' 

 

 

96 

 

8. 

Предмети правних мишљења   

315 

 

9. 

Атхезиони предмети  

52 

 

10. 

Предмети М1 откуп станова  

56 

 

11. 

Предмети ратне штете  

3 757  

12. Укупан број предмета:  28 697 

 

 

 

ПРЕДМЕТИ ОПШТИНЕПРЊАВОР: 

 

 Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Бањалука, као 

заступник по закону Општине Прњавор а у 2018-ој години је имало укупно у раду 963 

предмета, од чега је 807предмета из ранијих година, а примљено је у рад у 2018-ој 

години 156 предмета. 

  

Пaрнични предмети „П“: 

Покaзују сталну тендецију порaстa, што потврђују статистички подaци из 

претходних година. Неријешени пaрнични предмети се нaлaзе у фaзи рјешaвaњa код 

нaдлежних судовa у Републици Српској. Укупно су у радубила 53предмета, 

одчегаје47предметаизранијихгодина;примљено је у 2018.години6предмета; ријешено8 

предмета; осталонеријешено 45предмета. 

  

 

Извршни предмети: 

Укупно су била у раду 33 предмета; 32предметаје из ранијих година; 1 предмет 

је  примљен у 2018.години; ријешено је8предмета; 45предмета је остало неријешено.  

 

Управни предмети „У“: 

Посмaтрaно сa аспекта позитивног законодавства, рaди се о комплексној 

прaвној проблемaтици, којa је нaјчешће везaнa зa имовинскa прaвa нa 

некретнинaмa.Уочено је повећaње бројa упрaвних предметa као  посљедицa примјене 

низа имовинских закона, и то: Закона о премјеру и катастру Републике Српске, Зaконa о 

експропријaцији, Зaконa о ствaрним прaвимa, Зaконa о привaтизaцији држaвног 

кaпитaлa у предузећимa. За очекивати је пораст броја управних предмета, а разлог за 

то јесте оснивања катастра непокретности у поступку који се води у складу са 
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одредбама Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник РС“, 

број 6/12) и Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности 

Републике Српске („Службени гласник РС“, број 11/14 и 25/14), што је довело до 

повећања обима послова у Сједишту замјеника Бања Лука.  

Зaконом оствaрним прaвимa у РС је извршенa кодификaцијa ствaрног прaвa. 

Зaкон је донио многе новине у односу нa рaнији Зaкон о основним својинско - прaвним 

односимa. Ново ствaрно - прaвно уређење је донијело и велике измјене. Нaглaшенa је 

једноврсност прaвa својине, поново је успоствaљено прaвно јединство некретнине и у 

примјени је стaро римско нaчело superficies solo credit, уведено је прaво грaђењa кaо 

нови инситут, посвећенa је великa пaжњa зaложном прaву, регулисaнa су детaљно 

сусједскa прaвa, личне службености и прaво реaлног теретa, концепт етaжне својине је 

промијењен.  Успостaвљен је систем претвaрaњa друштвене /држaвне  својине у прaво 

својине. У одредби члaнa  346. стaв 3. прописaно је  дa  је  Прaвобрaнилaштво дужно да 

до ступања на снагу катастра непокретности основаног у складу са Законом о премјеру 

и катастру Републике Српске покрене поступак зa упис неуписaних  јaвних и општих 

добaрa у јaвну евиденцију о непокретностимa и прaвимa нa њимa.  

 Укупно је било у раду 500 предмета; примљена су 133предмета; из ранијих 

година остало неријешено 367 предмета; ријешенасу63 предмета; 437 предмета је 

остало неријешено. 

  

Управни спор „УС“: 

Укупно су у раду била4 предметакоји је из ранијих година;  поступак је у току. 

 

Предмети разно „Р“:  

Укупно су  била у раду 2 предмета; примљен је1; из ранијих година остао 

неријешен1 предмет; 2 предмета су остала неријешена. 

 

Ванпарнични судски предмети „РВ“ 

Укупно је било у раду 23предмета;  21предметје из ранијих година; примљена су 

2 предмета; ријешеноје 7 предмета; 16предмета су остала неријешена. 

 

Предмети правних мишљења „М“ 

Ово су предмети у којима Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште 

замјеника Бања Лука на основу одредаба члана 22. Закона о Правобранилаштву РС, 

даје правна мишљења субјектима које по закону заступа, приликом закључивања  

привредних уговора и уговора  који регулишу имовинско–правна питања, а на основу 

чл. 24. истог Закона на имовинско - правне уговоре са елементима иностраности које 

закључи Република Српска или правна лица- корисници средстава из члана 1. 

поменутог закона, као и на уговоре којима се прибавља или отуђује непокретност 

наведених субјеката. 

 Надлежност овог органа је регулисана и низом других посебних закона и 

подзаконских прописа, а обавеза давања правног мишљења утврђена је и сљедећим 

прописима:  Уредбом  о поступку реализације јавно-приватног партнерства у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 104/09), је утврђено да 

је јавни партнер дужан на коначан нацрт уговора прибавити мишљење 

Правобранилаштва Републике Српске; Пословником о рaду Влaде Републике Српске 
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(''Службени глaсник Републике Српске'', број 10/09), прописано је да прије достaвљaњa 

нa одборе, рaди уврштaвaњa нa дневни ред сједнице, нaцртa и приједлогa зaконa, 

стрaтегијa рaзвојa, уредби, одлукa, других прописa и општих aкaтa, предлaгaч обaвезно 

прибaвљa и мишљење Прaвобрaнилaштвa Републике Српске - кaдa је у питaњу зaштитa 

имовинских прaвa и интересa Републике, односно кaдa се aктом ствaрaју уговорне 

обaвезе зa Републику. Давање правних мишљења је веома комплексна прaвна 

проблемaтика која зaхтијевa од носилаца правобранилачке функције и извршилаца у 

Правобранилаштву РС, познaвaње позитивног законодавстава не само Републике 

Српске у области грађанског права, већ и низа других области, како би дато мишљење 

било у склaду сa вaжећим прописимa и судском прaксом и уједно спријечила 

злоупотреба и настанак штете по имовину и спријечило кршење имовинских прописа. 

Укупно је било у раду 12предмета, 1 предмет је из ранијих година; примљено у 

2018.години 11 предмета; на крају извјештајног периода ријешено је 8 предмета а 4  

предмета је остало неријешено. 

 

Предмети ратне штете „УН“ 

 Укупно у раду је било 208 предмета у којима су подносиоци са подручја 

Општине Прњавор; 334предмета је из ранијих година;1 предмет је примљен у 

извјештајном периоду; на крају извјештајног периода ријешено је 40 предмета; 

295предмета је остало неријешено. 

 

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДМЕТИМА ВЕЋЕ ВРИЈЕДНОСТИ:   

 

1. У предмету број П-518/14 који се води код Окружног привредног суда у 

Бањалуци под бројем 57 0 Пс 109307 14 Пс по тужби тужитеља Општина 

Прњавор против туженог ''Геопут'' д.о.о. Бањалука, ради неоснованог 

богаћења в.с. 115.831,01 КМ. Тужени је дана 16.02.2014.године поднио 

противтужбу. Дана 02.03.2017.године Правобранилаштво Републике Српске, 

Сједиште замјеника Бањалука, као законски заступник Општине Прњавор  дало 

је одговор на противтужбу. Првостепени суд је дана 07.09.2018.године донио 

рјешење којим је одбачена противтужба туженог-противтужиоца. Тужени-

противтужилац је дана 09.10.2018.године изјавио жалбу против првостепеног 

рјешења, Окружни суд је дана 26.02.2019.године  донио рјешење којим се 

жалба туженог-противтужиоца одбија и потврђује првостепено рјешење. 

Тужени – противтужилац је дана 27.03.2018.године изјавио ревизију против 

другостепеног рјешња.  

 

2. У предмету број П-702/16 који се води код Окружног привредног суда у 

Бањалуци под бројем 57 0 Пс 120604 16 Пс по тужби тужиоца ''Борово'' д.д. 

Вуковар против тужених Општине Прњавор и ''Бонел'' а.д. Бањалука, ради 

утврђења и предаје у посјед в.с. 51.000,00 КМ. Првостепени суд је дана 

23.04.2018.године донио рјешење о прекиду поступка. Тужилац је дана 

08.05.2018.године  изјавио жалбу, која жалба је рјешењем Вишег привредног 

суда у Бањалуци одбијена те потврђено рјешење првостепеног суда.  

 

3. У предмету број П-279/17 који се води код Окружног привредног суда у 

Бањалуци под бројем 57 0 Пс 122784 17 Пс по тужби тужиоца Општина 



11 

 

Прњавор против туженог ''Ратар'' АД Прњавор, ради сметања посједа в.с. 

51.000,00 КМ. Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника 

Бањалука каозаконски заступник Општине Прњавор је дана 01.03.2018.године  

уредио тужбу. Првостепени суд је дана 25.03.2019.године донио рјешење којим 

је наложено туженом ''Ратар'' АД Прњавор да успостави пређашње посједовно 

стање, у року од 15 дана.  

 

4. У предмету број П-277/17 који се води код Окружног привредног суда у 

Бањалуци под бројем 57 0 Пс 122788 17 Пс по тужби тужиоца Општина 

Прњавор против туженог ''Ратар'' АД Прњавор, ради сметања посједа в.с. 

51.000,00 КМ. Окружни привредни суд Бањалука је дана 08.01.2019.године 

донио рјешење о повлачењу тужбе, на које рјешење је Правобранилаштво РС, 

СЗ Бањалука изјавило жалбу у погледу досуђених трошкова поступка. Чека се 

одлука другостепеног суда. 

 

5. У предмету број П-464/12 који се води код Окружног привредног суда у 

Бањалуци под бројем 57 0 Пс 096773 13 Пс по тужби тужитеља ''Градип'' АД 

Прњавор против тужене Општине Прњавор ради испуњења уговора, в.с. 

467.831,00 КМ.  првостепени суд је донио пресуду, на коју пресуду је 

Правобранилаштво РС, СЗ Бањалука дана 07.06.2018.године изјавило жалбу.  

 

6. У предметуброј П-307/18којисеводикодОкружногпривредногсуда у 

Бањалуциподбројем 57 0 Пс125793 18ПспотужбитужитељаЦванић доо 

Козарска Дубица, противтуженеОпштинеПрњавори Путева РС, 

радинакнаде штете, в.с. 53.608,65  КМ. Законски заступник тужене је 

доставио одговор на тужбу. Поступак је у току.  

С обзиром да Правобранилаштво РС- Сједиште замјеника Бања Лука није у  

могућности доставити податке о свим предметима који се воде у раду 

Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника Бањалука, издвојени су само предмети 

веће вриједности, у којима вриједност спора прелази износ од 50.000,00 КМ, с тим да 

указујемо да у случају потребе Општина Прњавор ( скупштина општине, начелник 

општине) има законску могућност да за сваки поједини предмет који се налази у раду 

Правобранилаштва Републике Српске, Сједишта замјеника Бањалука затражи   

информацију о стању предмета, што је Правобранилаштво у обавези да Општини 

Прњавордостави.  

 У жељи да будућа сарадња и општи напредак буду интензивирани,  

 С поштовањем,  

 

ПРИЛОГ: 

- Статистичи преглед предмета у раду за период од 01.01.2018.године до 

31.12.2018.године за Општину Прњавор, табеларни приказ. 

 
По овлаштењу Правобраниоца Републике Српске, 

                   број ЈП-1/19    

      ПОМОЋНИК ПРАВОБРАНОИЦА 

              Зоран Гвозденовић 
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ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА БАЊАЛУКА 

 

 

 

 

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА У РАДУ ЗА ПЕРИОД 

 ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ  ПРЊАВОР 

 

 

 

Ред. 

Бр. 

ВРСТА ПРЕДМЕТА Неријшено 

из претх. 

периода 

Примљено у 

извј. 

периоду 

УКУПНО У 

РАДУ 

Ријешено у 

извј.  

периоду 

Нерјешено у 

извј. 

периоду 

 

1. 

''П'' парнични 

предмети 

 

 

47 

 

6 

 

53 

 

8 

 

45 

 

2. 

''И'' извршни 

предмети 

 

 

32 

 

1 

 

33 

 

4 

 

29 

 

3. 

''У'' управни 

предмети 

 

 

367 

 

133 

 

500 

 

63 

 

437 

 

4. 

''Ус'' управни 

спорови 

 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

4 

 

5. 

 

''Р''остали предмети 

 

1 

 

1 

 

2 

 

- 

 

2 

6. ''Рв'' ванпарнични 

предмети 

 

 

21 

 

2 

 

23 

 

7 

 

16 

7. ''М'' предмети 

правних мишљења 

 

 

1 

 

11 

 

12 

 

8 

 

4 

8. ''А'' атхезиони 

предмети 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

9. УКУПНО 

(од 1 до 8) 

 

 

473 

 

155 

 

628 

 

90 

 

538 

10. ''УН'' матер. и 

нематер. Штета 

 

 

334 

 

1 

 

335 

 

40 

 

295 

11. УКУПНО 

9+10 

 

807 

 

156 

 

963 

 

130 

 

833 

 

 


