Министарство правде и управе
На основу члана 16. Правилника о пословању и вођењу евиденције у правобранилаштву ("Службене
новине Кантона Сарајево", број 8/08), министар правде и управе Кантона Сарајево утврдио је дана 26.
маја 2008. године Пречишћени текст Правилника о пословању и вођењу евиденције у
правобранилаштву.
Пречишћени текст Правилника о пословању и вођењу евиденције у правобранилаштву садржи:
Правилник о пословању и вођењу евиденције у правобранилаштву ("Службене новине Кантона
Сарајево", број 5/98) и Правилник о измјенама и допунама Правилника о пословању и вођењу евиденције
у правобранилаштву ("Службене новине Кантона Сарајево", број 8/08), у којима је означен дан ступања
на снагу тих правилника.

Број 03-07-02-18808/08
26. маја 2008. године
Сарајево

Министар
Златко Месић, с. р.
ПРАВИЛНИК
О ПОСЛОВАЊУ И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
(Пречишћени текст)
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се унутрашње пословање и вођење евиденције у Правобранилаштву Кантона
Сарајево и правобранилаштвима Града Сарајева и општина са подручја Кантона Сарајево (у даљњем
тексту: правобранилаштво).
Члан 2.
Унутрашње пословање обухваћа вршење административних, управних, финансијских и техничких
послова у правобранилаштву.
Члан 3.
О провођењу овог правилника у правобранилаштву стара се кантонални правобранилац, градски односно
општински правобранилац (у даљњем тексту: правобранилац).
II - ПОСЛОВИ УПРАВЕ У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Члан 4.
У послове управе у правобранилаштву спадају послови којима се обезбјеђују потребни услови за
правилан рад и пословање правобранилаштва, а нарочито:


руковођење и организовање рада у правобранилаштву,








старање да се послови и задаци врше уредно и благовремено,
материјално-финансијско пословање у правобранилаштву,
послови у вези са радним односима запослених у правобранилаштву,
послови статистике,
старање о стручном оспособљавању и усавршавању запослених,
други послови одређени законом и овим правилником.
Члан 5.

Правобранилац организује рад у правобранилаштву и предузима мјере да се послови управе
правобранилаштва обављају у складу са законом и овим правилником.
Правобранилац руководи пословима управе правобранилаштва.
III - АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНО-МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ
Члан 6.
Административно - технички и рачуноводствено - материјални послови у правобранилаштву врше се у
писарници правобранилаштва.
Изузетно од одредаба претходног става, послове рачуноводства може да обавља орган, односно правно
лице које одреди кантонални правобранилац, уз сагласност министра правде и управе, градски односно
општински правобранилац, уз сагласност градоначелника односно општинског начелника.
Радом писарнице непосредно руководи државни службеник, односно намјештеник одређен актом о
унутрашњој организацији правобранилаштва.
А. Поступање са писменима
Члан 7.
Примање поднесака, списа, телеграма, пакета и других писмена врши се у току радног времена у
писарници, у складу са прописима о канцеларијском пословању органа управе.
Примање писмена која се односе на новчано пословање, као и примање новца, врши намјештеник који
обавља рачуноводствено-материјалне послове, односно намјештеник којег одреди правобранилац.
Члан 8.
Отварање и преглед писмена, стављање пријемног штамбиља, распоређивање писмена, оснивање
предмета и попис списа, сређивање списа, предаја предмета у рад и отпремање писмена врши се у складу
са прописима о канцеларијском пословању органа управе.
Б. Уписници, помоћне књиге и друге евиденције
1. Оснивање и вођење уписника, помоћних књига и других евиденција
Члан 9.
Уписници служе за уписивање писмена, којима се у правобранилаштву оснива одређени предмет,
евидентира ток поступка и поједине радње обављене у току поступка.
Помоћне књиге служе за евидентирање података на основу којих могу брже и лакше да се пронађу
поједина писмена, као и за уписивање допунских и других података који се не евидентирају у
уписницима.

Члан 10.
Уписнике и помоћне књиге воде намјештеници писарнице.
Уписници и помоћне књиге воде се засебно за сваку врсту предмета.
Члан 11.
Уписници и помоћне књиге састоје се из потребног броја табака прописаног формата, који су повезани у
књигу са тврдим корицама.
У погледу уписника и помоћних књига у правобранилаштву се примјењују обрасци прописани за
уписнике и помоћне књиге у судовима.
На корицу се ставља ознака уписника и помоћне књиге и година на коју се уписник и помоћна књига
односе.
Члан 12.
У правобранилаштву се обавезно води именик.
Подаци у именик уносе се истовремено са уписом предмета у уписник.
Члан 13.
Именици се воде у повезаним књигама, са посебним листовима за свако слово абецеде.
У једној књизи именика може да се уписује више година. У том случају на почетку сваке године код
појединог слова ставља се црвеном оловком ознака сљедеће године.
Ако се у једном предмету поступак односи на више лица, свако лице ће се уписати посебно у
одговарајући именик.
У именик се уписује назив органа или правног лица, односно презиме и име лица на које се упис односи
или у чијем се интересу поступак води, његово сједиште, односно пребивалиште, као и број предмета у
уписнику.
Члан 14.
Завођење писмена у уписник и помоћне књиге врши се хронолошким редом.
Члан 15.
Први поднесци и друга писмена којима се покреће поступак и предузимају радње у поступку заводе се у
одговарајуће уписнике и помоћне књиге.
Писмено које се односи на већ заведени предмет, а које због важности треба да буде видљиво из
уписника (жалба, приговор, ванредни правни лијек), уписује се у рубрику за примједбе под редним
бројем предмета.
Остала писмена улажу се у предмет без посебног уписивања у уписник.
Члан 16.
Упис не може да се брише.

Ако је неки предмет погрешно заведен, прецртава се црвеном оловком у водоравном реду, цијели спис
косом цртом од лијевог доњег према десном горњем углу, а у рубрику за примједбе ставља се ознака
"Погрешан упис".
Предмет који се заводи иза погрешно заведеног предмета добива нови сљедећи редни број, а поништени
редни бројеви при закључивању уписника на крају године одбијају се од посљедњег редног броја.
Остали погрешни уписи поправљају се уношењем тачног уписа, с тим да се погрешан упис прецртава
тако да остаје читак.
2. Означавање ријешених предмета
Члан 17.
Кад је предмет коначно ријешен, испред редног броја ставља се црвена ознака коначног рјешења.
Предмет се сматра коначно ријешеним кад то правобранилац у предмету одреди.
Члан 18.
Ако се у предмету који је у уписнику означен као коначно ријешен настави поступак, предмет се уписује
као нови са потребним ранијим уписима. У рубрици за примједбе новог броја уписује се ранија ознака
предмета, а код ранијег уписа уписује се нова ознака предмета.
3. Спајање и припајање предмета у уписницима
Члан 19.
Кад се више предмета споји ради провођења јединственог поступка, уз ознаку коначног ријешеног
предмета, у рубрици за примједбе, означава се редни број предмета са којим је спојен.
У рубрици за примједбе, поред редним бројем заједничког предмета, ставља се забиљешка.
Спојени предмет води се даље под ознаком заједничког предмета.
Члан 20.
Кад се неки предмет прилаже другом, прилагање ће се забиљежити обичном оловком у рубрици за
примједбе код редног броја предмета који прилаже, са датумом прилагања.
Оваква биљешка ставља се и у рубрику за примједбе уписника, под редним бројем предмета којем је
други предмет приложен.
4. Закључивање уписника, помоћних књига и других евиденција
Члан 21.
Уписници се закључују на крају године.
Закључивање уписника врши се тако што се иза посљедњег уписаног редног броја ставља констатација
која садржи сљедеће податке: дан, мјесец и година закључења, редни број посљедњег уписа, број
погрешних уписа, број тачних уписа (кад се од броја посљедњег уписа одузме број погрешних уписа),
број ријешених предмета и број неријешених предмета.
Ову констатацију потписује службеник који води уписник у правобранилаштву.

Именици и остале помоћне књиге се не закључују.
5. Уписници
Члан 22.
Правобранилаштво води сљедеће уписнике:
1.

уписник за парничне предмете "П",

2.

уписник за предмете потврде уговора о продаји станова на којима постоји станарско право "СУ",

3.

уписник за извршне предмете "И",

4.

уписник за управне предмете "У",

5.

уписник за предмете правних мишљења "М",

6.

уписник за предмете са елементом иностраности "Еи",

7.

уписник за рачуне "Р",

8. уписник за предмете управе "ПК" за кантонално правобранилаштво, односно "Оп" за општинско
правобранилаштво, односно "Гп" за Правобранилаштво Града Сарајева,
9.
10.

уписник за ванпарничне предмете "РВ",
уписник предмета обнове уговора о коришћењу стана "УСП",

11. уписник предмета припреме пред парницу и предмета у кривичном поступку поводом постављеног
имовинскоправног захтјева "Пр",
12.

уписник предмета управних спорова "УС".
Члан 23.

У уписник "П" уписују се сви предмети у којима правобранилаштво заступа странку у парничном
поступку у својству тужиоца, туженог или умјешача.
Члан 24.
У уписник "СУ" заводе се предмети - уговори о продаји стана, везани за овлаштења правобранилаштва у
провођењу одредаба члана 29. Закона о продаји станова на којима постоји станарско право.
Члан 25.
У уписник "И" заводе се предмети у којима правобранилаштво заступа странку у извршном поступку у
својству повјериоца, дужника или учесника, као и у поступку извршења конфискације имовине.
Члан 26.
У уписник "У" заводе се предмети у управном поступку и управном спору, у којима правобранилаштво
заступа странку.
Члан 27.

У уписник "Еи" заводе се предмети са елементом иностраности.

Члан 28.
У уписник "М" заводе се захтјеви органа и правних лица која Правобранилаштво заступа ради давања
правног мишљења и пружања друге правне помоћи у вези са закључивањем имовинскоправних уговора,
као и захтјеви за давање правних мишљења у поступку доношења општих аката којима се уређују
имовинскоправни односи, права и обавезе према стварима и власништву Кантона, Града Сарајева,
односно општине на територији Кантона.
У уписник из претходног става заводе се и усмени захтјеви за давање правног мишљења и пружања
других видова стручне помоћи о којима се сачињава службена забиљешка.
Члан 29.
У уписник "Р" уписују се рачуни.
Члан 30.
У уписник "ПК", односно "Оп" односно "Гп " заводе се писмена која се односе на послове управе
кантоналног правобранилаштва, односно општинског правобранилаштва, односно Правобранилаштва
Града Сарајева, а нарочито на организационе послове, општа упутства и расписе, статистику и
извјештаје, финансијско-материјално пословање и послове у вези са радним односима.
Члан 31.
У уписник "РВ" уписују се предмети у којима правобранилштво заступа странку у ванпарничним
предметима у својству предлагача или противника, као и предмети вансудске нагодбе.
Члан 32.
У уписник "УСП" уписују се предмети обнове уговора о коришћењу стана.
Члан 33.
У уписник "Пр" уписује се предмети (документација) припреме пред парницу, прије покретања парнице
и предмети у кривичном поступку поводом постављеног имовинскоправног захтјева.
Члан 34.
У уписник "УС" уписују се предмети у управном спору у којима правобранилаштво заступа странку.
6. Одлагање предмета у архиву, чување и издавање предмета
Члан 35.
Правоснажно ријешени предмети одлажу се у архиву и чувају као завршени.
Одлагање предмета у архиву врши се на основу писмене наредбе правобраниоца или замјеника
правобраниоца.

Члан 36.
Прије одлагања у архиву, из предмета се издвајају писмена која треба вратити странкама.
На предмете који се одлажу у архиву ставља се ознака рока чувања.

Члан 37.
Предмети одложени у архиву сређују се по врсти (парнични, управни, извршни и др.) и по редним
бројевима у посебне фасцикле.
На омоте се стављају скраћене ознаке, редни број предмета и година (нпр. 1, 2 - 50/97).
Члан 38.
Предметима одложеним у архиву рукује намјештеник којег одреди правобранилац.
О издатим предметима из архиве води се посебна евиденција, са назначењем коме је предмет издат и кад
предмет треба да буде враћен архиви.
Предмет из архиве издаје се на основу писменог захтјева који се ставља на мјесто издатог предмета.
7. Стручна библиотека
Члан 39.
Правобранилаштво се стара о редовној набавци издања закона и других прописа, службених гласила,
стручних часописа и других стручних публикација, збирки прописа и судских одлука и може да оснује
стручну библиотеку, у складу са прописима о библиотечкој дјелатности.
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Даном ступања на снагу Правилника о пословању и вођењу евиденције у правобранилаштву ("Службене
новине Кантона Сарајево", број 5/98) на подручју Кантона Сарајево престаје примјена Правилника о
пословању и вођењу евиденција у јавном правобранилаштву ("Службени лист СРБиХ", број 37/89).

