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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У извјештајном периоду Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника 
правобраниоца Бања Лука, вршило је своју функцију на основу Закона о Правобранилаштву 
Републике Српске („Службени глaсник Републике Српске“, број 7/18 – објављен 
25.01.2018.године), а његова надлежност је прописана и другим законима и подзаконским 
прописима.
У одредби члана 34. став 3. Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени глaсник 
Републике Српске“, број 7/18), прописано је да замјеник правобраниоца  подноси годишњи 
извјештај о раду сједишта замјеника скупштинама јединица локалне самоуправе из своје 
мјесне надлежности на усвајање и доставља га правобраниоцу.
На основу наведене законске одредбе, подноси се Извјештај о раду Сједишта замјеника 
правобраниоца Бања Лука за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.

НAДЛЕЖНОСТ  ПРAВОБРAНИЛAШТВA РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 У одредби члана 13. Закона о Правобранилаштву  Републике Српске ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број 7/18), утврђено је да je Правобранилаштво надлежно за обављање 
сљедећих послова:

1) Правобранилаштво је самостални орган који у поступку пред судовима и другим 
надлежним органима предузима правна средства ради заштите и остваривања 
имовинских права и интереса заступаних субјеката, те врши и друге послове одређене 
законом.

2) Послове заступања Правобранилаштво врши у судским поступцима и управним и 
другим поступцима.

3) Правобранилаштво има право и обавезу да покрене, односно поднесе иницијативу за 
покретање поступка или се укључи у поступак пред судом или другим надлежним 
органом ради заштите имовинских права и интереса заступаних субјеката у случајевима 
када је то прописано законом, када то писмено захтијевају субјекти које оно заступа или 
када на други начин сазна да је то потребно.

4) Правобранилаштво прати и проучава појаве, правна питања и проблеме од значаја за 
вршење својих надлежности, имовину заступаних субјеката, примјену закона и других 
прописа, те обавјештава Владу и друге надлежне органе и предлаже мјере за заштиту 
имовине заступаних субјеката и спречавање друштвено штетних појава.

5) Правобранилаштво има обавезу да пред Уставним судом покрене поступак за оцјену 
уставности закона и законитости других прописа и општих аката, када оцијени да су 
повријеђена имовинска права и интереси заступаних субјеката.

6) Правобранилаштво је обавезно да тражи поништавање или укидање одлука и других 
аката којима су повријеђена имовинска права заступаних субјеката.

7) У поступцима утврђивања кривичне одговорности за кривична дјела за која постоји 
основана сумња да је настала материјална штета за заступаног субјекта.

8) У циљу заштите имовинских права и интереса заступаних субјеката даје образложено 
мишљење тим субјектима на нацрте привредних уговора, уговора о концесијама, 
уговора о јавно-приватним партнерствима и уговора који регулишу имовинско-правна 
питања, уз обавезу достављања релевантне документације од стране заступаног 
субјекта, 

9) Даје мишљења субјектима које по закону заступа и у другим правним стварима када 
заступани субјект сматра да је то потребно,

10) Подноси тужбу за утврђивање ништавости, односно тужбу за поништење уговора који је 
закључио заступани субјект, а за који уговор је Правобранилаштво мишљења да је 
ништав, односно рушљив,
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11) Прије покретања поступка пред надлежним судом или другим органом, предузима 
мјере ради покушаја закључења вансудског поравнања,

12) Учествује у поступцима медијације уколико за то има изричиту писмену сагласност 
заступаног субјекта,

13) Заступа институције Републике Српске, јединице локалне самоуправе, њихове органе и 
организације, те друге органе и организације које немају својство правног лица у 
поступцима ликвидације, стечаја, извршним поступцима, као и у поступцима уписа 
хипотеке сходно закону.

  Надлежност Правобранилаштва Републике Српске утврђена другим посебним законима и 
прописима:

1) У складу са Законом о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне 
штете настале у периоду ратних дејстава од 20.05.1992. до 19.06.1996. године спроводи 
поступак вансудског поравнања за остваривање права утврђених овим законом.

2) Подноси надлежном органу приједлог за утврђивање општег интереса и приједлог за 
експропријацију у име корисника експропријације у складу са Законом о 
експропријацији, закључује и споразуме о накнади и судска поравнања.

3) Кад је законом овлашћено, може изјавити жалбу против рјешења донесеног у 
управном поступку, којим је повријеђен закон у корист појединца или правног лица а 
на штету јавног интереса.

4) Може покренути управни спор, кад је управним актом повријеђен закон на штету 
Републике Српске, града или општине коју он по закону заступа, као и у другим 
случајевима одређеним законом.

5) Самостално подноси тужбу надлежном суду ради поништења уговора који је закључен 
супротно одредбама Закона о приватизацији државних станова,

6) Према одредбама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима 
Правобранилаштво је самостална странка у поступку који се води пред надлежним 
органом управе по члану 8а. овог закона.

7) Изјашњава се о прихватању финансијског и оперативног плана реструктурирања за 
потраживања Републике Српске, у складу са Законом о стечају.

8) Може поднијети захтјев за покретање поступка ревизије приватизације према 
одредбама Закона о ревизији приватизације државног капитала у предузећима и 
банкама.

9) Према одредбама Закона о имовини и потраживањима којима управља Фонд за 
управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске, поступа у предметима 
у којима су правна лица имовину из пасивног подбиланса продали, прикрили или 
приказали у активном билансу, или су наплатили потраживања, након што исти буду 
евидентирани, а њихови предмети прослијеђени од стране Фонда за управљање 
некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске.

10) На основу овлашћења која су утврђена у Закону о пољопривреном земљишту, Закону о 
концесијама, Правилнику о условима и начину замјене шума и шумског земљишта у 
својини Републике Српске, Уредби о поступку реализације јавно-приватног партнерства 
у Републици Српској и Пословнику о раду Владе Републике Српске, даје мишљења на 
привредне уговоре и на уговоре који регулишу имовинско-правна питања,

11) Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима.

ОРГAНИЗAЦИЈA ПРAВОБРAНИЛAШТВA РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Законом о Правобранилаштву Републике Српске („Службени глaсник Републике Српске“, број 
7/18) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Правобранилаштву Републике Српске („Службени глaсник Републике Српске“, број 78/18), 
утврђена је организација органа. 
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Организациону структуру Правобранилаштва чине сједиште Правобранилаштва и сједишта 
замјеника правобраниоца Републике Српске, као основне организационе јединице.
 (1) У сједишту Правобранлаштва образују се посебне организационе јединице:
1) Кабинет правобраниоца,
2) Одјељење за привреду и инвестиције,
3) Одјељење за експропријацију,
4) Секретаријат Правобранилаштва.
(2) У Секретаријату Правобранилаштва се као унутрашње организационе јединице образују:
1) Рачуноводство Правобранилаштва,
2) Одсјек за писарницу.

Сједишта замјеника правобраниоца Републике Српске су:
1) Сједиште замјеника правобраниоца Бања Лука, које обухвата подручје мјесне надлежности 
основног суда у Бањој Луци, Градишки, Српцу, Лакташима, Котор Варошу, Прњавору и 
Мркоњић Граду, односно Окружног привредног суда у Бањој Луци,
2) Сједиште замјеника правобраниоца Бијељина, које обухвата подручје мјесне надлежности 
основог суда у Бијељини, Лопарама, Зворнику и Брчко Дистрикту БиХ, односно Окружног 
привредног суда у Бијељини,
3) Сједиште замјеника правобраниоца Добој, које обухвата подручје мјесне надлежности 
основног суда у Добоју, Дервенти, Теслићу, Модричи и Шамцу, односно подручје Окружног 
привредног суда у Добоју, 
4) Сједиште замјеника правобраниоца Приједор, које обухвата подручје мјесне надлежности 
основног  суда у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду, те за подручје Окружног 
привредног суда у Приједору,
5) Сједиште замјеника правобраниоца Фоча, које обухвата подручје мјесне надлежности 
основног суда у Фочи, Вишеграду и Рогатици,
6) Сједиште замјеника правобраниоца Требиње, које обухвата подручје мјесне надлежности 
основног суда у Требињу и Невесињу, односно Окружног привредног суда у Требињу,
7) Сједиште замјеника правобраниоца Источно Сарајево, које обухвата подручје мјесне 
надлежности основног суда у Сокоцу и Источном Новом Сарајеву, односно Окружног 
привредног суда у Источном Сарајеву,
8) Сједиште замјеника правобраниоца Власеница, које обухвата подручје мјесне надлежности 
основног суда у Власеници и Сребреници.
9) Сједиште замјеника правобраниоца Зворник које обухвата подручје мјесне надлежности 
основног суда у Зворнику, Власеници и Сребреници, односно Окружног привредног суда у 
Зворнику.
3.1 Послови који се обављају у Сједишту замјеника правобраниоца:
У Сједишту замјеника правобраниоца Бања Лука обављају се послови из надлежности 
Правобранилаштва, који су утврђени законима и другим прописима  и то: послови који се 
односе на заштиту имовинских права и интереса заступаних субјеката; послови заступања у 
свим судским поступцима, управним и другим поступцима, а према утврђеној мјесној 
надлежности за свако сједиште замјеника; предузимање мјера ради покушаја закључења 
вансудске нагодбе прије покретања поступка пред надлежним судом или другим органом, 
закључење нагодбе у медијацији и др.; даје образложено мишљење субјектима које по закону 
заступа на нацрте привредних уговора, нацрте уговора о концесијама, нацрте уговора о јавно-
приватним партнерствима и нацрте уговора који регулишу имовинско-правна питања, 
укључујући и нацрте уговора о закупу, у вези свих елемената, поступка закључења, одредби, 
укључујући анализу оправданости, уз обавезу достављања цјелокупне релевантне 
документације од стране заступаног субјекта; даје мишљења субјектима које по закону заступа 
и у другим правним стварима када они затраже мишљење Правобранилаштва; даје мишљења 
на нацрте уговора о располагању имовином Републике Српске у Федерацији  Босне и 
Хецеговине, Брчко Дистрикту Босне и Хецеговине и иностранству; самостално подноси тужбу 
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надлежном суду ради поништења уговора који је закључен супротно одредбама Закона о 
приватизацији државних станова; заступа и штити имовинска права и интересе заступаних 
субјеката у поступцима ликвидације, стечаја, извршним поступцима, као и у поступцима уписа 
хипотеке; сходно закону у поступцима утврђивања кривичне одговорности за кривична дјела за 
која постоје основана сумња да је настала материјална штета за заступаног субјекта 
Правобранилаштво је дужно да учествује у својству заступника оштећеног, по обавјештењу 
надлежног органа или у другим случајевима када сазна да је то потребно; на основу 
овлашћења која су утврђена у Закону о пољопривреном земљишту, Закону о концесијама, 
Правилнику о условима и начину замјене шума и шумског земљишта у својини Републике 
Српске, Уредби о поступку реализације јавно-приватног партнерства у Републици Српској и 
Пословнику о раду Владе Републике Српске, даје мишљења на привредне уговоре и на уговоре 
који регулишу имовинско-правна питања; подноси захтјев за покретање поступка ревизије 
приватизације према одредбама Закона о ревизији приватизације државног капитала у 
предузећима и банкама; према одредбама Закона о имовини и потраживањима којима 
управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске, поступа у 
предметима у којима су правна лица имовину из пасивног подбиланса продали, прикрили или 
приказали у активном билансу, или су наплатили потраживања, након што исти буду 
евидентирани а њихови предмети прослијеђени од стране Фонда за управљање некретнинама 
и потраживањима у власништву Републике Српске; 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; учествује у стечајним и ликвидационим поступцима када 
су вјеровници заступани субјекти; обавља и остале послове у надлежности Правобранилаштва 
у складу са законима и другим прописима, које одреди правобранилац. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Сједиште замјеника правобраниоца Бања Лука је, у извјештајном периоду, реaлизовaло све 
послове и зaдaтке из надлежности овог органозационог дијела, чиме је покривенa нaдлежност 
свих судовa и нaдлежних оргaнa пред којимa се, приликом обaвљaњa  пословa и зaдaтaкa, исто 
појaвљује кaо зaступник по зaкону субјекaтa из члaнa 9. Зaконa о Прaвобрaнилaштву Републике 
Српске. 
Сједиште замјеника правобраниоца Бања Лука је у 2020. години имало укупно у раду 29 849 
предмета, од чега је: неријешено из ранијих година 19 367 предмета, примљено у 
извјештајном периоду 10 482 предмета; ријешено 6 970 предмета, неријешено у извјештајном 
периоду 22 879 предмета.
Динамика рјешавања судских предмета, који су у рaду код надлежних судовa, зависи у највећој 
мјери од степена ефикасности/ ажурности судова и понашања друге стране у поступку, а 
динамика рјешавања предмета за чије су рјешавање задужени други надлежни оргaни, зависи 
од степена ефикaсности рaдa тих органа, а не само од ефикасности Правобранилаштва 
Републике Српске, Сједишта замјеника правобраниоца Бања Лука, које је у извјештајном 
периоду предузело све правне радње прописане процесним законима, а између осталог 
достављане су угенције надлежним судовима, када се то указало као неопходно, као и 
поднесци којима је тражено стање појединих предмета и ток рјешавања истих, а све у циљу 
што ефикаснијег окончања поступака.
Предмети у којима динамика рјешавања у великој мјери зависи од ефикасности Сједишта 
замјеника правобраниоца Бања Лука су предмети  правних мишљења и предмети вансудских 
поравнања.
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4.1 Укупан број предмета предмета из свих области Сједишта замјеника правобраниоца 
Бања Лука у 2020. години:

Редни 
број

Ознака предмета Укупан број предмета у раду

1. „П“ - Парнични предмети 3 507
2. „И“- Извршни  предмети 4 861
3. „У“- Управни предмети 15 933

4.
''Ус'' - Управни спорови 1 111

5.
„Р“- Остали предмети 2 217

6.
„РВ“- Ванпарнични предмети 220

7. „ЈП- Предмети управе органа акти 
коресподенције

94

8.
„М“- Предмети  правних 
мишљења 

354

9.
„А“- Атхезиони предмети 6

10.
„М1“- Предмети откупа станова 126

11.
„УН“- Предмети вансудских 
поравања за накнаду материјалне 
и нематеријалне ратне штете од 
20.05.1992-19.06.1996.године

1 237

12. Укупан број предмета: 29 849

5. ПРЕДМЕТИ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР:

Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника правобраниоца 
Бањалука, као заступник по закону Општине Прњавор у 2020-ој години је имало укупно 
у раду 887 предмета, од чега је  607 предмета из ранијих година, а примљено је у рад у 
2020-ој години 280 предмета. На крају извјештајног периода ријешено је укупно 383 
предмета а 504 предмета је остало неријешено. 

Пaрнични предмети „П“:

Укупно у раду је  било 47 предмета, од чега је 37 предмета из ранијих година; 
примљено је у 2020.години 10 предмета; ријешено је 8 предмета; остало неријешено 
39  предмета. Неријешени пaрнични предмети се нaлaзе у фaзи рјешaвaњa код 
нaдлежних судовa у Републици Српској.
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Извршни предмети:
Укупно су била у раду 32 предмета; остало неријешено из ранијих година 30 

предмета;  примљено у 2020.године 2 предмета;  на крају извјештајног периода 
ријешено 8 предмета; остала су неријешена 24 предмета.  

Управни предмети „У“:

Укупно је било у раду 759 предмета; примљено је 250 предмета; из ранијих 
година остало је неријешено 509 предмета; ријешено је 349  предмета;  410 предмета 
је остало неријешено.

Предмети разно „Р“:
Укупно су  у раду било 2 предмета и то из ранијих година, на крају извјештајног 

периода 2 предмета су остало неријешена. 

Предмети управних спорова ''Ус''
Укупно су у раду била 4 предмета; сви предмети су из ранијих гоидна; на крају 

извјештајног периода ријешена су 2 предмета;  остала су неријешена 2 предмета .

Ванпарнични судски предмети „РВ“
Укупно је  у раду било 16 предмета; примељена у извјештајном периоду су 4 

предмета; из ранијих година остало неријешено 12 предмета; на крају извјештајног 
периода ријешена су 4 предмета; 12 предмета је остало неријешено. 

Предмети правних мишљења „М“
Укупно је било у раду 26 предмета; примљено у 2020.години је 14 предмета; 12 

предмета су из ранијих година; на крају извјештајног периода ријешено је 12 предмета 
а 14  предмета су остала неријешена.

6. 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. Тужбом од 07.08.2014.године тужилац 
Општина Прњавор потражује од туженог исплату на основу неосновног 
богаћења износ од 115.831,01 КМ са законском затезном каматом почев 
од 05.09.2011.године па до коначне исплате као и надокнаду трошкова 
парничног поступка. Предмет се налази у фази главне расправе која је 
заказана за дан 15.06.2021.године.  

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'' 
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д.д. Вуковар против тужених Општине Прњавор и ''Бонел'' а.д. 
Бањалука, ради утврђења   в.с. 51.000,00 КМ.  Тужбом од 
07.11.2016.године тужилац тражи да се утврди да је власник и посједник 
пословног простора који се налази у Прњавору у Ул. Светосавска број 38 
укупне површине 112,66 м2 и предају истог у посјед и кориштење те 
надокнаду трошкова парничног поступка. Одговором на тужбу, Општина 
Прњавор је оспорила тужбени захтјев предлажући да се исти одбије као 
неоснован. Рјешењем Окружног привредног суда у Бањалуци број 57 0 Пс 
120604 16 Пс од 23.04.2018.године поступак је прекинут до правоснажног 
окончања поступак пред судом или другим надлежним ограном или када 
суд нађе да више не постоје разлози да се чека на његов завршетак.  
Рјешењем Вишег привредног суда у Бањалуци број 57 0 Пс 120604 18 Пж 
од 14.09.2018.године жалба тужиоца  је одбијена и потврђено рјешење о 
прекиду. У спису нема доказа да је поднесена ревизија против одлуке 
Вишег привредног 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 
Прњавор против туженог ''Ратар'' АД Прњавор, ради сметања посједа 
в.с. 51.000,00 КМ. Тужбом   од  30.05.2017.године   тужилац Општина Прњавор   
тражи  утврђење сметања посједа  на  некретнинама   уписаним   у  зк ул. бр. 
2624 к.о. Штрпци ( пл. бр. 83 к.о. Горњи Штрпци) . 
Рјешењем Вишег  привредног суда Бања Лука   број  премдета: 57 0 Пс 122788  
19 Пж  од 27.08.2019.године уважена је жалба  ''Ратара '' а.д. Прњавор и 
рјешење   Окружног   привредног суда Бања Лука   број: 58 0 Пс  122788 17 Пс од  
25.03.2019.године   преиначено на начин  да је Општина Прњавор  одбијена   са   
тужбеним захтјевом  сметање посједа.
Како  ревизија   у споровима сметања посједа није дозвољена то је   
благовремено  изјављена апелација   Уставном суду БиХ  коју је  апелацију  
одлуком број АП-3756/19  од  13.11.2019.године  Уставни суд    одбацио као 
недопуштену .

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. Тужбом   од  30.05.2017.године   
тужилац Општина Прњавор   тражи   предају  у посјед  некретнину  
уписану  у  зк ул. бр. 2624 к.о. Штрпци ( пл. бр. 83 к.о. Горњи Штрпци) . 
Рјешењем Окружног  привредног суда Бања Лука   број  премдета  : 57 0 
Пс 122784  17 Пс  од 08.01.2019.године   тужилац је повукао тужбу  у овој 
правној ствари  из  разлога  јер  се  код истог суда  води тужба између   
истих парничних странака  због сметања посједа  под бројем  57 0 Пс 
122788 17 Пс  (  поднесак   Начелника Општине Прњавор  број. 01/1-014-
175/17 од  13.12.2018.године  о повлачењу тужбе  ради предаје у посјед ).

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'' 
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АД Прњавор против тужене Општине Прњавор ради испуњења уговора, 
в.с. 11.000,00 КМ.  Првостепени суд је донио пресуду дана 27.04.2018. 
којом је усвојен тужбени захтјев тужиоца, на коју пресуду је тужена 
Општина Прњавор  дана 07.06.2018.године изјавила жалбу. Олука по 
жалби још није донесена. Дана 27.05.2021.године затражена 
информација од поступајућег суда да ли је донесена одлука по жалби.

6. У предмету број П-307/18 који се води код Окружног привредног суда 
у Бањалуци под бројем 57 0 Пс 125793 18 Пс по тужби тужитеља 
Цванић доо Козарска Дубица, против тужене Општине Прњавор и 
Путева РС, ради накнаде штете, в.с. 53.608,65  КМ. Дана 09.08.2019. 
године Окружни привредни суд у Бањалуци донио пресуду број: 57 0 Пс 
125793 18 П, којом се усваја тужбени захтјев тужиоца. Против исте 
пресуде ово Правобранилаштво је изјавило жалбу. Виши привредни суд у 
Бањалуци дана 26.11.2020. године, рјешавајући по жалби 
Правобранилаштва, Сједиште замјеника Бања Лука, донио је пресуду 
број: 57 0 Пс 125793 19 Пж, којом се преиначава пресуда Окружног 
привредног суда у Бањалуци број: 57 0 Пс 125793 18 П од 09.08.2019. 
године, тако што се одбија тужбени захтјев тужиоца као неоснован. 
Против пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци број: 57 0 Пс 125793 
19 Пж од 26.11.2020. године, тужилац је путем пуномоћника изјавио 
ревизију, на коју ревизију је ово Правобранилаштов, Сједиште замјеника 
Бања Лука изјавило одговор, сматрајући да је иста неоснована. Дана 
13.04.2021. године, Врховни суд Републике Српске донио је рјешење 
број: 57 0 Пс 125793 21 Рев, којим се ревизија тужиоца одбацује.
 

7. П-391/13 - У правној ствари тужиоца Изо-екомонт д.о.о. Власеница и 
Изо-екомонт д.о.о. Обреновац, против тужене Општине Прњавор, ради 
накнаде штете, вриједност спора 51.000,00 КМ, дана 29.03.2018. године, 
Окружни привредни суд Бања Лука, донио је Пресуду број 57 0 Пс 
103254 13 Пс, којом је усвојен  тужбени захтјев тужилаца, те је обавезана 
Општина Прњавор, да тужиоцима исплати сљедеће износе, и то:

-  на име неоснованог обогаћења износ од 80.000,00 КМ, са законском 
затезном каматом, почев од 26.04.2013. године, па до исплате,

- на име извршених радова износод 64.810,98 КМ, са законском затезном 
каматом, почев од 12.11.2012. године, па до исплате,

- на име накнаде штете због изгубљене добити износ од 717.507,02 КМ, са 
законском затезном каматом, почев од 16.10.2017. године, па до исплате,

- на име трошкова парничног поступка, износ од 13.578,79 КМ, са 
законском затезном каматом, почев од пресуђења (29.03.2018. године), па 
до исплате;
Против пресуде Окружног привредног суда Бања Лука, од 29.03.2018. 
године, Правобранилаштво Републике Српске, као закнски заступник 
Општине Прњавор, изјавило je жалбу, која је рјешењем Вишег 
привредног суда Бања Лука, број 57 0 Пс 103254 18 Пж од 18.09.2018. 
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године, уважена, побијана пресуда укинута и предмет враћен Окружном 
привредном суду  Бања Лука на поновни поступак. 

У поновном поступку Окружни привредни суд Бања Лука, је дана 
14.08.2019. године, донио пресуду број 57 0 Пс 103254 19 Пс 2,  којом је 
обавезао тужену  Општину Прњавор, да тужиоцима исплати сљедеће 
износе, и то:

-на име неоснованог обогаћења износ од 80.000,00 КМ, са законском  
затезном каматом, почев од 26.04.2013. године, па до исплате,
-на име извршених радова износ од 64.810,98 КМ, са законском затезном

      каматом, почев од 12.11.2012. године, па до исплате,
-на име накнаде штете због изгубљене добити износ од 708.976,86 КМ, 
са законском затезном каматом, почев од 01.04.2019. године, па до 

исплате,

- на име трошкова парничног поступка, износ од 18.526,06 КМ, са 
законском   затезном каматом, почев од пресуђења (14.08.2019. године), 
па до исплате;

Против пресуде Окружног привредног суда Бања Лука, од 14.08.2019. године, 
Правобранилаштво Републике Српске, изјавило је жалбу која је пресудом 
Вишег привредног суда Бања Лука, број  57 0 Пс 103254 19 Пж 2, од 
28.01.2020. године, дјелимично уважена, побијана пресуда преиначена и 
одбијен тужбени захтјев у погледу накнаде штете за неосновано обогаћење 
(80.000,00 КМ), као и на име накнаде  штете због изгубљене добити 
(708.976,86 КМ), са законским затезним каматама, те је обавезана тужена да 
тужиоцима на име извршених радова исплати износ од 7.885,63 КМ, са 
законском затезном каматом почев од 12.11.2012. године, до исплате и 
надокнади трошкове парничног поступка у износу од 170,43 КМ. 

Против пресуде Вишег привредног суда Бања Лука 57 0 Пс 103254 19 Пж 2, од 
28.01.2020. године, тужиоци су изјавили рвизију, која је Пресудом Врховног 
суда Републике Српске, број 57 0 Пс 103254 20 Рев, од  22.12.2020. године, 
усвојена, та Пресуда Вишег привредног суда Бања Лука, бр. 57 0 Пс 103254 19 
Пж 2, од 28.01.2020. године, преиначена на начин да jе жалба тужене одбијeна 
у цјелости и пресуда Окружног привредног суда Бања Лука, број 57 0 Пс 
103254 19 Пс 2 , од 14.08.2019. године, потврђује у досуђујућем дијелу, значи 
дијелу којим је обавезана општина Прњавор да тужиоцима исплати:

- на име неоснованог обогаћења износ од 80.000,00 КМ, са законском 
затезном каматом, почев од 26.04.2013. године, па до исплате,

- на име извршених радова износ од 64.810,98 КМ, са законском затезном 
каматом, почев од 12.11.2012. године, па до исплате,

- на име накнаде штете због изгубљене добити износ од 708.976,86 КМ, са 
законском затезном каматом, почев од 01.04.2019. године, па до исплате,
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- на име трошкова парничног поступка, износ од 18.526,06 КМ, са 
законском затезном каматом, почев од пресуђења (14.08.2019. године), па 
до исплате;
Предметном пресудом Врховног суда Републике Српске, обавезана је 
тужена да на име трошкова ревизионог поступка, исплати тужиоцима 
износ од 19.999,00 КМ.

Против наведене пресуде Врховног суда Републике Српске, изјављена је 
апелација, која је код Уставног суда Босне и Херцеговине, запримљена 
дана, 17.03.2021. године и заведена под бројем АП-863/21.

Тужиоци су покренули извршни поступак против Општине Прњавор, као 
извршеника, а на рјешење о извршењу Окружног привредног суда Бања 
Лука, бр. 57 0 Пс 103254 21 Ип, од 05.03.2021. године,  од стране 
Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника 
правобраниоца Бања Лука, дана 15.03.2021. године,  изјављен је приговор, 
који је на основу изричитог Изјашњења Општине Прњавор, број 01/1-014-
163/13, од 26.03.2021. године, повучен.

С обзиром да Правобранилаштво РС - Сједиште замјеника правобраниоца Бања 
Лука није у  могућности доставити податке о свим предметима који се воде у раду 
Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника правобраниоца Бањалука, издвојени су 
само предмети веће вриједности, с тим да указујемо да у случају потребе Општине 
Прњавор ( скупштина општине, начелник општине) има законску могућност да за сваки 
поједини предмет који се налази у раду Правобранилаштва Републике Српске, 
Сједиште замјеника правобраниоца  Бањалука затражи информацију о стању 
предмета, што је Правобранилаштво  у обавези да Општина Прњавор  достави. 

У жељи да будућа сарадња и општи напредак буду интензивирани,

С поштовањем, 

                                                               
ЗАМЈЕНИК ПРАВОБРАНИОЦА РС

Милан Ракита 
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ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА БАЊАЛУКА

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА У РАДУ ЗА ПЕРИОД
 ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. 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 37 10 47 8 39

2.
''И'' извршни 

предмети 30 2 32 8 24

3.
''У'' управни 

предмети 509 250 759 349 410

4.
''Ус'' управни 

спорови 4 - 4 2 2

5. ''Р''остали предмети 2 - 2 - 2

6. ''Рв'' ванпарнични 
предмети 12 4 16 4 12

7. ''М'' предмети 
правних мишљења 12 14 26 12 14

8. ''А'' атхезиони 
предмети 1 - 1 - 1

9. УКУПНО
(од 1 до 8) 607 280 887 383 504

10. ''УН'' матер. и 
нематер. штета - - - - -

11. УКУПНО
9+10 607 280 887 383 504

Податке обрадила:
Нада Аћимовић, техн.секретар
________________________
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