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На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике
Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и Статута ордена и медаља Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 12/95), а поводом 9. јануара
2018. године - Дана Републике, д о н о с и м

ОД Л У КУ
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ

“Свети Стефан”
1. Оливери Петмезас,
2. Милошу Влаховићу и
3. Данилу Ђокићу.
Број: 01-136-200/18
23. јануара 2018. године
Бања Лука

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

замјењује се условном осудом, са роком провјеравања од
двије године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-247-196/18
23. јануара 2018. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

120
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.
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На основу члана 80. став 1. тачка 5. Устава Републике
Српске, члана 2. став 1. алинеја а), члана 4. став 1. алинеја
а) и члана 17. Закона о помиловању (“Службени гласник
Републике Српске”, број 34/06), д о н о с и м

ОД Л У КУ
О ПОМИЛОВАЊУ ОСУЂЕНОГ ЛИЦА

I
Изречена казна замјењује се условном осудом:
1. Радетић (Ђуро) Милорад, рођен 24.9.1931. године у
Добоју, гдје је и настањен, држављанин Републике Српске
и Босне и Херцеговине. Пресудом Основног суда у Добоју,
број: 85 0 К 055681 16 К, од 6.12.2016. године, именованом
је изречена условна осуда уз утврђивање казне затвора у
трајању од седам мјесеци са роком провјеравања од двије
године, рачунајући од дана правоснажности пресуде. Ова
пресуда је преиначена Пресудом Окружног суда у Добоју,
број: 85 0 К 055681 17 Кж, од 29.5.2017. године, којом је
условна осуда замијењена казном затвора у трајању од седам мјесеци због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја из члана 410. став 3, у вези са ставом 2. Кривичног
закона Републике Српске. Суд који је водио првостепени
кривични поступак и Министарство правде дали су позитивно мишљење о тражењу помиловања - изречена казна

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о Правобранилаштву Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Двадесет петој посебној сједници, одржаној 13.
децембра 2017. године.
Вијеће народа Републике Српске актом број: 03.2420/17, од 22. децембра 2017. године, обавијестило је Народну скупштину да наведени закон спада у питање повреде виталног националног интереса бошњачког народа.
Заједничка комисија Народне скупштине Републике
Српске и Вијећа народа Републике Српске, на сједници
одржаној 18. јануара 2018. године, усагласили су Амандман
на Закон о Правобранилаштву Републике Српске.
Број: 01-020-182/18
22. јануара 2018. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет Закона
Члан 1.
Овим законом уређују се организација, надлежност,
дјелокруг послова и начин рада Правобранилаштва Републике Српске (у даљем тексту: Правобранилаштво), начин заступања имовинских права и интереса Републике
Српске, јединица локалне самоуправе и осталих субјеката
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које Правобранилаштво заступа, избор, права, обавезе и
одговорност правобраниоца Републике Српске, замјеника
правобраниоца Републике Српске и положај осталих запослених у Правобранилаштву, као и друга питања која су
од значаја за рад Правобранилаштва.
Циљ Закона
Члан 2.
Циљ Закона је успостављање организованог, функционалног, професионалног, одговорног и самосталног Правобранилаштва и обезбјеђење ефикасног механизма остваривања и заштите имовинских права и интереса Републике
Српске, јединица локалне самоуправе и осталих субјеката
које Правобранилаштво по закону заступа.
Начело уставности и законитости
Члан 3.
Правобранилаштво обавља послове у складу са Уставом, законом и другим прописима Републике Српске, међународним уговорима који су дио правног поретка Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Начело самосталности
Члан 4.
Правобранилаштво самостално обавља своју функцију
у вршењу својих надлежности.
Начела одговорности
Члан 5.
Правобранилаштво је одговорно за законито и правилно заступање у заштити имовинских права и интереса заступаних субјеката, о чему подноси извјештај и информације у складу са законом.
Начело јавности
Члан 6.
Рад Правобранилаштва је јаван и свако има право на
приступ информацијама у складу са одредбама прописа
којима се регулише слобода приступа информацијама.
Начело економичности и ефикасности
Члан 7.
Правобранилаштво обавља своју функцију на начин
који захтијева најмање трошкова за заступаног субјекта,
Правобранилаштво и друге учеснике у поступку, али никада не на штету начела законитости и других начела.
Област односа који се уређују Законом
Члан 8.
Овим законом уређују се односи између Правобранилаштва и заступаних субјеката, односи унутар Правобранилаштва и поступање Правобранилаштва пред судовима
и другим надлежним органима ради заштите имовинских
права и интереса заступаних субјеката.
Заступани субјекат
Члан 9.
Заступани субјекат су Република Српска, јединица локалне самоуправе, њихови органи и организације, те други
органи и организације које немају својство правног лица и
нису уписани у судски регистар, а финансирају се из буџета
Републике Српске.
Оснивање Правобранилаштва
Члан 10.
(1) Правобранилаштво се оснива и укида законом.
(2) Правобранилаштво има свој печат, који садржи назив Правобранилаштва, те назив и амблем Републике Српске.
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(3) Организациону структуру Правобранилаштва чине
сједиште Правобранилаштва и сједишта замјеника правобраниоца Републике Српске.
(4) Сједиште Правобранилаштва је у Бањој Луци.
Организација Правобранилаштва
Члан 11.
(1) Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву утврђују се
основне и унутрашње организационе јединице, радна мјеста, потребан број извршилаца и општи и посебни услови
за наведена радна мјеста.
(2) Правилник из става 1. овог члана доноси правобранилац Републике Српске (у даљем тексту: правобранилац),
уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија и сагласност Владе.
Сједишта замјеника правобраниоца Републике Српске

су:

Члан 12.
Сједишта замјеника правобраниоца Републике Српске

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 основног 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, Шамцу и Броду, односно
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
надлежности 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.
Надлежност Правобранилаштва
Члан 13.
(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 засту-
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паних 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 Правобранилаштво учествује у својству заступника оштећеног, по
обавјештењу надлежног органа или у другим случајевима
када сазна да је то потребно.
Посебни случајеви заступања јединица локалне
самоуправе у одређеним поступцима
Члан 14.
(1) У поступцима ради наплате комуналне накнаде и
осталих накнада које представљају изворни приход јединица локалне самоуправе, као и у споровима из радних
односа, послове заступања јединица локалне самоуправе
пред судовима и другим органима вршиће лице одређено
законом или другим актом тих субјеката, а уколико то није
утврђено законом или другим актом, надлежни орган јединице локалне самоуправе посебном одлуком ће одредити
лице које ће га заступати.
(2) У случају из става 1. овог члана, права и интересе
јединица локалне самоуправе пред судом и другим надлежним органима може заступати искључиво дипломирани
правник са положеним правосудним испитом.
(3) На захтјев града или општине правобранилац ће
утврдити листу лица из реда запослених у Правобранилаштву, који ће вршити послове заступања тога града или
општине у свим предметима и споровима у којима Правобранилаштво треба да заступа град или општину.
Посебни случајеви заступања градова који у свом саставу
немају општина у имовинско-правним споровима
Члан 15.
(1) Изузетно од члана 13. став 1. овог закона, градови
који у свом саставу немају општина могу непосредно и самостално да заступају своја права и интересе пред судом
и другим надлежним органима у имовинско-правним споровима, у складу са одредбама овог закона, о чему одлуку
доноси градоначелник за сваки конкретан предмет.
(2) У случају из става 1. овог члана, градоначелник од
правобраниоца захтијева да му се достави спис конкретног
предмета и овлашћење за заступање.
(3) Поступање у случајевима из става 2. овог члана детаљније се уређује правилником који доноси правобранилац уз претходно прибављено мишљење Савеза општина и
градова Републике Српске.
(4) У случајевма из овог члана, град је обавезан да обавјештава Правобранилаштво о предузетим радњама у поступку.
(5) У случају из става 1. овог члана, права и интересе града пред судом и другим надлежним органима може
заступати искључиво дипломирани правник запослен у
градској управи, са радним искуством од најмање три године на правним пословима након положеног правосудног испита.
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Мишљења Правобранилаштва у вези са закључењем
уговора
Члан 16.
(1) Заступани субјекат обавезан је да затражи мишљење од Правобранилаштва на нацрте привредних уговора,
уговора о концесијама, уговора о јавно-приватним партнерствима и уговора који регулишу имовинско-правна питања,
уз обавезу достављања релевантне документације.
(2) Мишљење из става 1. овог члана Правобранилаштво
је обавезно дати у року од 15 дана, а у сложенијим случајевима у року од 30 дана од дана пријема захтјева и потребне
документације.
(3) Изузетно од става 3. овог члана, Правобранилаштво
је дужно дати мишљење из става 1. овог члана у року од
седам дана, а у сложенијим случајевима у року од 15 дана,
уколико постоји нарочито оправдани интерес, при чему заступани субјекат предмет означава као приоритет, уз посебно образложење.
(4) Заступани субјекат обавезан је да оригинал закљученог уговора из става 1. овог члана достави Правобранилаштву у року од осам дана од дана закључења тог уговора.
(5) Ако је Правобранилаштво мишљења да је закључени уговор из става 1. овог члана ништаван, поднијеће тужбу за утврђивање ништавности, а у случају да је уговор
рушљив, поднијеће тужбу за поништење.
(6) На уговоре из става 1. овог члана свако заинтересовано лице може у законом прописаном поступку тражити поништење правног посла ако сматра да су њиме повријеђена његова права или интереси.
(7) Заступани субјекат може да затражи мишљење Правобранилаштва и у другим правним стварима када сматра
да је то потребно, а Правобранилаштво је обавезно да мишљење достави у року од десет дана од дана примања захтјева.
(8) Непоштовање рокова за достављање мишљења у
складу са овим чланом сматра се повредом радне дужности.
Обавјештења, прибављање документације и вођење
евиденције
Члан 17.
(1) Судови и други органи обавезни су да обавијесте
Правобранилаштво ако у току поступка уоче да треба предузети мјере за заштиту права и интереса заступаних субјеката.
(2) Органи, организације, јавна предузећа и јавне установе обавезни су да обавијесте Правобранилаштво о угрожавању и нарушавању или оспоравању права и ствари у
својини заступаних субјеката, ради предузимања даљих
правних радњи за које је Правобранилаштво овлашћено.
(3) Надлежни орган који врши обраду или овјеру уговора о промету непокретности, а који се односе на заступане
субјекте, обавезан је да примјерак тог уговора достави Правобранилаштву.
(4) Органи, организације, јавна предузећа и јавне установе обавезни су да, на захтјев Правобранилаштва, доставе
податке, обавјештења и списе, као и стручно мишљење које
је потребно за предузимање радњи из његове надлежности.
(5) Правобранилаштво има право на увид, издавање
документације, јавних исправа из јавних евиденција, копирање исправа и других списа из сваког јавног регистра,
предмета и електронске базе података о стању предмета
које води суд, републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе, без плаћања награде, накнаде или
таксе.
(6) Заступани субјекат обавезан је да благовремено, на
захтјев Правобранилаштва, достави тражене доказе и податке о стању у предметној правној ствари.
(7) Пословање и вођење евиденције у Правобранилаштву врши се у складу са правилником који доноси правобранилац.
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Закључење вансудског поравнања и поступци медијације
Члан 18.
(1) Правобранилаштво може, прије покретања поступка пред надлежним судом или другим органом, предузети
мјере ради покушаја закључења вансудског поравнања или
учествовати у поступцима медијације, уколико за то има
изричиту писмену сагласност заступаног субјекта.
(2) Вансудско поравнање из става 1. овог члана закључује се код нотара у случају да је потребна клаузула извршности.
Однос Правобранилаштва и заступаног субјекта
Члан 19.
(1) У предузимању правних средстава ради заштите
права и интереса заступаних субјеката, као и заступања,
Правобранилаштво је овлашћено да предузима све радње
које предузима странка у поступку.
(2) Правобранилаштво је обавезно да, приликом достављања захтјева за изјашњење заступаним субјектима,
достави своје правно мишљење за предузимање конкретне
радње или поступање у сваком конкретном случају.
(3) Ако Правобранилаштво сматра да не треба покренути поступак пред судом или другим органом, да треба повући тужбу, одрећи се тужбеног захтјева или приједлога за
извршење, признати захтјев противне странке, закључити
поравнање или изјавити правно средство, доставиће своје
правно мишљење заступаном субјекту и затражити изричиту сагласност за поступање најкасније пет дана прије истека рока за предузимање конкретне правне радње.
(4) Мишљење из ст. 2. и 3. овог члана обавезно садржи
образложење.
(5) Заступани субјекат обавезан је да достави тражено
изјашњење, и то у писаној форми, а најкасније два дана
прије истека рока за предузимање конкретне правне радње.
(6) Правобранилаштво је обавезно да поступи по изјашњењу заступаног субјекта из става 5. овог члана.
(7) Изузетно од става 6. овог члана, уколико је мишљење Правобранилаштва да би требало изјавити правно средство у одређеној правној ствари, поступиће према свом
мишљењу.
(8) Уколико Правобранилаштво сматра да би се поступањем у складу са изјашњењем из става 5. овог члана очигледно нанијела имовинска штета заступаном субјекту који
је дао такво изјашњење, о томе ће без одгађања, у писаној
форми, упозорити руководиоца заступаног субјекта.
(9) Ако заступани субјекат не достави писмено изјашњење у року из става 5. овог члана, Правобранилаштво ће
поступити према свом мишљењу.
Заступани субјекти као странке са супротстављеним
интересима
Члан 20.
(1) Када у истом поступку учествују заступани субјекти
као странке са супротстављеним интересима, а једна од
странака у том поступку је Република Српска, Правобранилаштво ће заступати Републику Српску.
(2) Када у истом поступку учествују заступани субјекти
као странке са супротстављеним интересима, а ниједна од
странака у том поступку није Република Српска, извршни
органи учесника у поступку ће овластити лица која ће их
заступати.
(3) Уколико Правобранилаштво, у својству заступника
или самостално на основу овлашћења утврђених законом,
покрене поступак пред судом или другим органом против
заступаног субјекта, тај субјекат обавезан је да одреди лице
које ће га заступати у поступку.
Запослени у Правобранилаштву
Члан 21.
(1) Функцију Правобранилаштва врши правобранилац.
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(2) Правобранилац има замјеника који руководи сједиштем замјеника.
(3) На плате запослених у Правобранилаштву примјењују се одредбе Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске.
Избор и именовање правобраниоца
Члан 22.
(1) Правобраниоца бира и именује Народна скупштина
Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина) на
приједлог Владе.
(2) Комисију за избор правобраниоца именује Влада.
(3) Административно-техничке послове у вези са избором правобраниоца врши Министарство правде.
(4) Правобранилац се бира на период од четири године,
у складу са одредбама Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, уз могућност поновног избора.
(5) Поред општих услова прописаних законом, лице из
става 1. овог члана треба да испуњава сљедеће услове:
1) да је дипломирани правник,
2) да има положен правосудни испит,
3) да има најмање осам година радног искуства на правним пословима након положеног правосудног испита.
Ступање правобраниоца на дужност
Члан 23.
(1) Правобранилац ступа на дужност одмах по полагању свечане заклетве, а најкасније у року од 15 дана.
(2) Приликом ступања на дужност, правобранилац на
сједници Народне скупштине полаже свечану заклетву, која
гласи: “Заклињем се да ћу дужности савјесно и одговорно извршавати, државне тајне чувати, интересе народа и
грађана Републике Српске бранити и заступати, Устава и
закона Републике Српске и Босне и Херцеговине часно се
држати.”.
Избор и именовање замјеника правобраниоца
Члан 24.
(1) Замјеника правобраниоца (у даљем тексту: замјеник)
бира и именује Народна скупштина на приједлог Владе.
(2) Комисију за избор замјеника именује Влада.
(3) Административно-техничке послове у вези са избором замјеника врши Министарство правде.
(4) Замјеник се бира на период од четири године, у
складу са одредбама Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске, уз могућност поновног избора.
(5) Поред општих услова прописаних законом, лице из
става 1. овог члана треба да испуњава сљедеће услове:
1) да је дипломирани правник,
2) да има положен правосудни испит,
3) да има најмање пет година радног искуства на правним пословима након положеног правосудног испита.
Службена легитимација
Члан 25.
(1) Правобранилац и замјеници имају службене легитимације, које издаје Правобранилаштво.
(2) Облик и изглед службене легитимације правобраниоца и замјеника прописује се правилником који доноси
правобранилац.
Сукоб интереса
Члан 26.
(1) Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој правобранилац и замјеник имају приватни интерес који је такав
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да може утицати или изгледа да може утицати на непристрасно и објективно вршење његове дужности.
(2) Приватни интерес правобраниоца и замјеника укључује било коју предност за њега или његову породицу или
друга лица или организације са којима је он имао или има
пословне везе.
(3) Правобранилац и замјеници не могу бити народни
посланици, вршити политичке и управне функције, вршити
другу службу или дужност која би могла утицати на њихову
самосталност у раду или би могла умањити њихов углед
или углед функције коју обављају.
(4) Функцију замјеника и помоћника не могу вршити
лица која су у браку, ванбрачној заједници, крвном или
тазбинском сродству са правобраниоцем, замјеником или
помоћником.
Престанак функције правобраниоца и замјеника
Члан 27.
Функција правобраниоца и замјеника престаје:
1) смрћу,
2) истеком мандата,
3) на лични захтјев,
4) разрјешењем,
5) када наврши 65 година живота и најмање 15 година
стажа осигурања или 60 година живота и 40 година стажа
осигурања.
Разрјешење правобраниоца
Члан 28.
(1) Влада подноси приједлог за разрјешење правобраниоца у случају ако утврди да:
1) правобранилац несавјесно, незаконито, непрофесионално или неблаговремено обавља функцију,
2) правобранилац није ступио на дужност у року прописаном у члану 23. став 1. овог закона,
3) је правобранилац изгубио радну способност за вршење те функције,
4) је правобранилац правоснажном пресудом осуђен на
безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци или ако је осуђен за кривично дјело које га чини неподобним за вршење његове функције.
(2) Влада може поднијети приједлог за разрјешење
правобраниоца уколико Народна скупштина не усвоји годишњи извјештај о раду Правобранилаштва из члана 34.
став 3. овог закона.
(3) О приједлогу за разрјешење правобраниоца одлучује Народна скупштина.
(4) Административно-техничке послове у вези са разрјешењем правобраниоца врши Министарство правде.
Разрјешење замјеника правобраниоца
Члан 29.
(1) Приједлог за разрјешење замјеника подноси Влада
на иницијативу правобраниоца.
(2) Правобранилац подноси иницијативу из става 1.
овог члана:
1) ако утврди да замјеник несавјесно, незаконито, непрофесионално или неблаговремено обавља функцију,
2) ако утврди да замјеник није ступио на дужност у прописаном року,
3) у случају укидања или реорганизације организационе јединице којом руководи или радног мјеста,
4) ако утврди да је замјеник изгубио радну способност
за вршење те функције,
5) ако утврди да је замјеник правоснажном пресудом
осуђен на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или ако је осуђен за кривично дјело које га чини неподобним за вршење његове функције.
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(3) Правобранилац може поднијети иницијативу за разрјешење замјеника уколико скупштина јединице локалне
самоуправе не усвоји годишњи извјештај о раду замјеника
из члана 34. став 3. овог закона.
(4) О приједлогу за разрјешење из овог члана одлучује
Народна скупштина.
(5) Административно-техничке послове у вези са разрјешењем замјеника врши Министарство правде.
Удаљење правобраниоца
Члан 30.
(1) Влада подноси приједлог за удаљење правобраниоца у сљедећим случајевима:
1) ако је против правобраниоца потврђена оптужница
за кривично дјело учињено у вршењу његових послова и
задатака,
2) ако би његово присуство на послу штетило интересу
органа.
(2) Изузетно од става 2. овог члана, Влада може поднијети приједлог за удаљење правобраниоца у сљедећим
случајевима:
1) ако се против њега води истрага у кривичном поступку,
2) ако је покренут поступак за његово разрјешење.
(3) Ако је у кривичном поступку против правобраниоца
одређен притвор, за вријеме трајања тог притвора наступа
привремено удаљење, по сили закона.
(4) О приједлозима из ст. 1, 2. и 3. овог члана одлучује
Народна скупштина, на приједлог Владе.
(5) Административно-техничке послове у вези са
удаљењем правобраниоца врши Министарство правде.
Удаљење замјеника
Члан 31.
(1) Влада, на иницијативу правобраниоца, подноси
приједлог за удаљење замјеника у сљедећим случајевима:
1) ако је против њега потврђена оптужница за кривично
дјело учињено у вршењу његових послова и задатака или
2) ако би његово присуство на послу штетило интересу
органа.
(2) Влада, на иницијативу правобраниоца, може поднијети приједлог за удаљење замјеника у сљедећим случајевима:
1) ако се против њега води истрага у кривичном поступку или
2) ако је покренут поступак за његово разрјешење.
(3) Ако је у кривичном поступку против замјеника
одређен притвор, за вријеме трајања притвора наступа привремено удаљење, по сили закона.
(4) О приједлозима из ст. 1, 2. и 3. овог члана одлучује
Народна скупштина.
Права и обавезе правобраниоца и замјеника
Члан 32.
(1) Правобранилац руководи Правобранилаштвом,
представља га и обавља функцију Правобранилаштва,
одлучује о правима по основу рада свих запослених у Правобранилаштву, отклања неправилности у раду, те може
преузети сваку радњу из надлежности Правобранилаштва.
(2) Замјеници могу предузимати сваку радњу у поступку пред судовима и другим надлежним органима, за које је
овлашћен правобранилац.
(3) Замјеници обављају и друге послове које им повјери
правобранилац.
(4) У року од 30 дана од дана ступања на дужност правобранилац је обавезан да овласти једног од замјеника који
ће га замјењивати и имати сва права, обавезе и одговорности као правобранилац у случајевима његовог одсуства
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са посла или престанка функције до избора новог правобраниоца и да о томе у писаној форми обавијести Владу и
Народну скупштину.
(5) Правобранилац издаје у писаној форми обавезна
упутства за рад и поступање замјеника и осталих запослених у Правобранилаштву, у циљу једнообразног, законитог
и ефикасног рада и поступања.
(6) Правобранилац може издати у писаној форми обавезно упутство за рад и поступање замјеника и осталих
запослених у Правобранилаштву у конкретном предмету.
(7) Замјеник може одбити рад и поступање по упутству
из ст. 5. или 6. овог члана, уколико сматра да је упутство
незаконито, о чему обавјештава правобраниоца у писаној
форми у року од два дана од дана пријема упутства.
(8) У случају из става 7. овог члана правобранилац предузима радњу и за њу је одговоран у конкретном предмету.
(9) На питања о правима и обавезама из радног односа
правобраниоца и замјеника која нису регулисана овим законом примјењују се прописи о радним односима запослених
у републичким органима управе.
Привремено упућивање замјеника на рад у друго сједиште
Члан 33.
(1) Уколико то захтијевају потребе обављања правобранилачких послова, правобранилац може замјеника, без
његове сагласности, упутити на рад у друго сједиште на период до шест мјесеци у току једне календарске године, а уз
његов пристанак највише до 12 мјесеци.
(2) Уколико замјеник одбије да поступи по рјешењу за
привремено упућивање на рад у друго сједиште, правобранилац може покренути иницијативу за његово разрјешење.
(3) У случају из става 1. овог члана, замјенику припадају сва права прописана Посебним колективним уговором
за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске.
Одговорност и подношење извјештаја
правобраниоца и замјеника
Члан 34.
(1) Правобранилац и замјеник за свој рад одговарају
Народној скупштини.
(2) Замјеник за свој рад одговара и правобраниоцу.
(3) Правобранилац подноси годишњи извјештај о раду
Правобранилаштва Народној скупштини на усвајање, а
замјеник подноси годишњи извјештај о раду сједишта
скупштинама јединица локалне самоуправе из своје мјесне
надлежности на усвајање и доставља га правобраниоцу.
(4) Уколико скупштина јединице локалне самоуправе не
усвоји годишњи извјештај о раду сједишта, правобранилац
је обавезан да о томе обавијести Владу.
(5) Правобранилац доставља информације о стању и
поступању у појединим предметима Влади, Министарству
правде, Министарству финансија и заступаним субјектима,
на њихов захтјев.
(6) Замјеник доставља информације о стању и поступању у појединим предметима, скупштинама јединица локалне самоуправе из своје мјесне надлежности, правобраниоцу и заступаним субјектима, на њихов захтјев.
Избор, права и обавезе секретара Правобранилаштва,
помоћника, стручних сарадника и осталих запослених
Члан 35.
(1) Поред правобраниоца и замјеника, у Правобранилаштву могу бити запослени и секретар Правобранилаштва,
помоћници, стручни сарадници и остали запослени који обављају послове утврђене правилником из члана 11. овог закона.
(2) Приликом избора лица из става 1. овог члана водиће
се рачуна о пропорционалној заступљености конститутивних народа и група осталих, уколико кандидати пријављени на конкурс за упражњено радно мјесто испуњавају исте
законом прописане услове.
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(3) Поред општих услова прописаних законом, помоћник мора бити дипломирани правник са положеним правосудним испитом и двије године радног искуства на правним
пословима након положеног правосудног испита.
(4) Прописи о радним односима запослених у републичким органима управе примјењују се на запослене у
Правобранилаштву, ако законом није другачије одређено.
Овлашћења помоћника правобраниоца
Члан 36.
(1) Правобранилац и замјеник могу овластити помоћника да их замјењују у заступању.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, помоћник мора
имати посебно овлашћење правобраниоца или замјеника за
предузимање сљедећих радњи у поступку пред судом или
другим органом:
1) повлачење тужбе или приједлога за извршење,
2) одрицање од тужбеног захтјева,
3) признање захтјева противне странке,
4) давање сагласности на повлачење или преиначење
тужбе, односно тужбеног захтјева противне странке,
5) закључење поравнања.
(3) Изузетно, ако то захтијева природа спора и разлози
економичности поступка, овлашћење из става 1. овог члана
може се дати и другом лицу запосленом у Правобранилаштву, у складу са законом, или лицу које је запослено код
субјекта којег заступа Правобранилаштво.
(4) Помоћник правобраниоца за свој рад одговара замјенику и правобраниоцу.
Средства за рад и трошкови за заступање
Правобранилаштва
Члан 37.
(1) Средства за рад Правобранилаштва обезбјеђују се
у буџету Републике Српске и посебно исказују у буџету и
систему Трезора Републике Српске.
(2) Средства се обезбјеђују тако да обимом и временом
дозначавања омогућавају Правобранилаштву да извршава
своје финансијске обавезе, до износа који је планиран у
буџету, а у складу са расположивим средствима.
(3) Трошкови за заступање Правобранилаштва обрачунавају се по Тарифи о наградама и накнадама за рад адвоката и представљају приход буџета Републике Српске.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, уколико је јединица локалне самоуправе из својих средстава платила дио трошкова
поступка који су урачунати у трошкове заступања, та средства
представљају приход буџета те јединице локалне самоуправе.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 38.
(1) Сједиште замјеника правобраниоца Зворник из члана 12. став 1. тачка 9) почеће да ради када се испуне материјалне и друге претпоставке за рад Сједишта.
(2) О испуњености услова за почетак рада Сједишта замјеника правобраниоца из става 1. овог члана Влада доноси одлуку на приједлог правобраниоца.
Почетак рада сједишта замјеника правобраниоца Зворник
Члан 39.
Почетком рада Сједишта замјеника правобраниоца Зворник, Сједиште замјеника правобраниоца Бијељина престаје
бити надлежно за подручје Основног суда у Зворнику, а Сједиште замјеника правобраниоца Власеница престаје да ради
и организује се као унутрашња организациона јединица.
Статус замјеника са сталном функцијом
Члан 40.
(1) Ступањем на снагу овог закона, замјеници којима је
функција постала стална према раније важећим прописима
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настављају да обављају ту функцију на период од четири
године, рачунајући од дана ступања на снагу овог закона.
(2) Након истека периода из става 1. овог члана, замјеници се распоређују на послове који одговарају њиховој
стручној спреми.

ности 2.550.000 евра, који би се финансирао са 1.275.000
евра кредитних средстава Европске инвестиционе банке,
док би се преостали износ обезбиједио из бесповратних
средстава међународних институција и властитог учешћа
Општине.

Статус осталих запослених

II
Даља реализација пројекта одвијаће се по процедурама
у складу са одредбама Уговора о финансирању, број: 25.741,
између БиХ, Републике Српске и Европске инвестиционе
банке (“Службени гласник БиХ - Међународни уговори”,
број 6/11) и Правилника о начину и поступку реализације
пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”,
број 116/12).

Члан 41.
Запослени у Правобранилаштву распоређују се на
послове који одговарају њиховој стручној спреми и настављају да раде у складу са овим законом.
Поступци одлучивања о правима, обавезама и
одговорностима запослених у Правобранилаштву који
нису окончани
Члан 42.
Поступци одлучивања о правима, обавезама и одговорностима запослених у Правобранилаштву, почети по
прописима који су важили до дана ступања на снагу овог
закона, окончаће се примјеном тих прописа.

III
Даје се сагласност за потписивање супсидијарног споразума о кредитном задужењу између Владе Републике
Српске и Општине Гацко и овлашћује се министар финансија Републике Српске да исти потпише.

Доношење подзаконских аката

IV
За реализацију ове одлуке задужују се Тим за управљање пројектом, формиран Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-812/11, и Општина Гацко.

Члан 43.
(1) У року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог
закона правобранилац ће донијети правилник из члана 11.
став 2. овог закона.
(2) У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу
овог закона правобранилац ће донијети правилник из члана
15. став 3, члана 17. став 7. и члана 25. став 2. овог закона.
(3) До дана доношења подзаконских аката из ст. 1. и 2.
овог члана примјењиваће се подзаконски акти који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом.
Престанак важења ранијих прописа
Члан 44.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о Правобранилаштву Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11).
Ступање на снагу Закона
Члан 45.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-25/18
18. јануара 2018. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 59. став 1. Закона о задуживању дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 71/12), Одлуке Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења Републике Српске према
Европској инвестиционој банци (European Investment Bank)
по пројекту “Водовод и канализација Републике Српске”,
број: 01-1011/10 (“Службени гласник Републике Српске”,
број 73/10), и члана 15. став 2. Правилника о начину и поступку реализације пројеката водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске”, број 116/12), Влада Републике Српске,
на 159. сједници, одржаној 11.1.2018. године, д o н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА “ДОГРАДЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА
ОПШТИНЕ ГАЦКО”

I
Даје се сагласност за реализацију пројекта “Доградња
водоводног система општине Гацко”, процијењене вријед-

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-23/18
11. јануара 2018. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), а у вези са чланом 348. ст. 4. и 6. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Влада Републике Српске, на
159. сједници, одржаној 11.1.2018. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
I
Влада Републике Српске прихвата Понуду Општине
Вишеград, бр.: 01-022-69/17, од 21.3.2017. године, и 01022-305/17, од 29.12.2017. године, и даје сагласност да се
изврши замјена непокретности између Општине Вишеград,
с једне стране, и Републике Српске - Влада - Министарство
унутрашњих послова, с друге стране, на непокретностима
поближе означеним у тачки II ове одлуке.
II
Владa Републике Српске - Министарство унутрашњих
послова ће непокретности означене као: непокретност уписану у лист непокретности број: 9/0, КО Вишеград 1, у А
листу - подаци о земљишту уписана је парцела број: 1059/1,
број зграде 1, управна зграда, пословни објекат у ванпривреди, површине 261 м², и економско двориште, земљиште
уз ванпривредни објекат површине 751 м², укупне површине 1012 м², у Б листу - подаци о имаоцу права на земљишту
уписани су Република Српска, Влада Републике Српске,
Министарство унутрашњих послова Бања Лука, врста права - право својине, са обимом права 1/1, у А1 листу - подаци
о згради и посебним дијеловима зграде, у подулошку број:
1, уписана је парцела број: 1059/1, број зграде 1, објекат
број улаза 1, објекат са одобрењем за грађење, пословни
објекат у ванпривреди, спратности 1, површине 261 м², у Б1
листу - подаци о имаоцу права на згради и посебним дијеловима зграде, у подулошку број: 1, уписани су Република
Српска, Влада Републике Српске, Министарство унутрашњих послова Бања Лука, врста права - право својине са
обимом права 1/1, у В листу - терети и ограничења уписано

