РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
________________________________________________________________________________________________
Хиландарска 1, 74000 Добој, тел: 053/242-001 факс: 053/242-001, е-mail: kabinetnacelnika@opstina-doboj.ba

ИНФОРМАЦИЈА
о процјени исхода судских спорова за потребе утврђивања потенцијалних обавеза и/или
признавања резервисања
Водећи се одредбама Одлуке о условима и начину вршења процјене исхода судских
спорова број: 01-013-380/18, објављене у „Службеном гласнику Града Добој“ број:7/18,
организационе јединице Града Добој које у дјелокругу рада имају надлежност вођења
евиденција о судским споровима гдје је тужена страна Град Добој, извршиле су
процјену исхода судских спорова за потребе утврђивања потенцијалних обавеза Града
Добој и/или признавање резервисања по предметном основу. Правни основ за
провођење предметног поступка садржан је у одредбама Правилника о рачуноводству
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 115/17, 118/18 и 1/19), те одредбама
Међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор 19, а на основу препоруке
Главне Службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Сходно напријед
наведеном, а на основу података Правобранилаштва над којим је извршено потребно
усаглашавање са стварним стањем спорова и анализе тренутног стања спорова, током
фебруара 2020.године извршена је процјена исхода судских спорова по фазама како
слиједи:
1.ФАЗА ПРОЦЈЕНЕ
Извршена је класификација спорова, у правцу издвајања спорова за које је извјесно да
ће у предстојећој години бити коначно ријешени у односу на спорове чији се исход не
очекује у посматраном извјештајном периоду:

ОЧЕКИВАНО
РЈЕШАВАЊЕ/СУДСКИ СПОР

Назив судског спора
Накнада по основу рушења станаБагрем Ђукић Бранко
Накнада штете на путу ДобојПетрово – Ђурић Зорица
Пренос права власништва на
стану – ЖРС

А)
Рјешавање у
предстојећем
извјештајном
периоду се очекује
(да/не)

Б)
Рјешавање се
очекује у
будућим
извјештајним
периодима
(да/не)

Ц)
Вриједност
судског спора
(унијети
вриједност
спора)

да

-

10.000,00

да

-

4.608,25

да

-

3.200,00

Предаја у посјед некретнина –
Суљкић Теуфик

-

Утврђивање правног односаДобрић Авдо
Накнада штете порушеног
објекта – Буљубашић Самир

да (у првом и
другом степену
одбијен тужбени
захтјев)
-

Накнада штете по основу
адаптације зграде - Добојинвест
Накнада за уређење земљишта
испред зграде- ЗЕВ Улица
Филипа Вишњића

-

-

29.400,00

да (није донесена
ни првостепена
одлука)

223.472,50

да (није донесена
ни првостепена
одлука)

6.000,00

да

99.000,00

да (није донесена
ни првостепена
одлука)
Не
(смрт
тужилаца)

Није утврђена

-

47.445,00

-

Није утврђена

-

5.500,00

-

Није утврђена

-

1.721,07

да

Није утврђена

-

Није утврђена

250.000,00

-

Утврђење власништва на
некретнинама у КО Пакленица
Горња – Малиновић Славко
Накнада
штете
по
основу
уништених покретних ствари –
Купрес Милица
Утврђ.права
власништва
на
посл.простору АД „Хемопродукт“
Дуг по основу накнаде за рад у
Надзорном одбору ЈП ТВ Добој
Видаковић Давор
Ради дуга по основу испоручене
Збирке закона – Сл. Лист
Сарајево
својине

125.000,00

-

Дуг за експропр.некретнине за
изградњу избјегл.насеља Вила Добојпутеви
Ради утврђења права власништва
на некретнинама – Ђурић
Антоније

Утврђење права
Церовац Божо

да (поновно
поступак након
апелације)
да

–

Предаја у посјед некретнина –
Ковачевић Невзета
Проглашење
недопуштеним
рјешења о извршењу – Арис
Електроник

да (у првом и
другом степену
одбачено)
постоји
могућност
рјешавања
да (удовољено
тужби, уложена
жалба)
да (тужба
одбијена,
поступак се води
код окружног суда
у БЛ)
да (поступак по
жалби Града
Добој)
да (у току
поступак по
ревизији)

50.000,00
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Утврђење права власништва на
некретнина – Гостић Перо
Утврђења дискриминације – ИГ
Бања Лука

-

Утврђивање права власништва на
некретнинама – Кузмић Драго

-

Утврђења права посједа
и
власништва на стамбеном објекту
– Хаџикадунић Атифа

да (тужба
одбијена, траје
поступак по
ревизији)

Накнада штете због уништених
залиха робе у току поплаве
2014.г. – Саша трејд

Дуг по основу одржавања зграде –
ЗЕВ Војводе Мишића
Утврђење и предаја у посјед –
Душан Илић
Накнада штете због угриза пса
луталице - Трифуновић Мирјана
Поништење уговора о продаји
посл.простора у ул.Ћупријска 11
– Правобранилаштво
Накнада штете због удара у пса
луталуцу на аутопуту – Кикић
Адис
Накнада штете због уништених
залиха робе у току поплаве
2014.г. – Ветмић Михољка
Утврђивање власништва – Драго
Брковић
Накнада штете - ујед пса,
Ђукановић Ранко
Предаја непокретности у посјед
Лукић Милан
Утврђивање
власништва
–
Синиша Недић
Накнада штете због угриза пса
луталице – Зоран Гаврић

Да

Није утврђена

да (суд још није
донио ни
првостепену
одлуку)
да (суд још није
донио ни
првостепену
одлуку)

10.000,00

-

Није утврђена

-

да (тужба
одбијена, жалба
одбијена, траје
поступак по
ревизији)
да (усвојен
тужбени захтјев)
-

5.000,00

4.200.424,30
-

да (поступак у
току)
да (по тужби није
донесена одлука)

439,20
1,153,00
6.500,00
75.715,60

-

да

да

-

2.000,00

да (суд још није
донио ни
првостепену
одлуку)

500.000,00

-

45.000,00
2.970,00

да (поступак по
ревизији у току)
да(поступак
окончан)
да (захтјев
усвојен, поступак
по жалби у току)

да (поступак
прекинут)
да (поступак
прекинут)

10.000,00

-

2.000,00

1.000,00
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Због неуплаћених средстава по
основу одлуке СГ - Прогрес

-

Утврђивање права својине на
пос.прост.
У
ул.
Војводе
Синђелића – Робне резерве

-

Утврђиванје права својине и
посједа М Буковица – Јован
Гостић

-

да (суд се огласио
ненадлежним)

38.764,15

да (суд још није
донио ни
првостепену
одлуку)

51.000,00

да (суд још није
донио ни
првостепену
одлуку)

1.000,00

Утврђивање права својине
посједа – Јован Гостић
Раскид уговора-Ћупријска
Симић Горан

и

11.

Утврђивање права својине на
земљишту – Милеуснић Златко
Утврђивање права
Момир Дејановић

прилаза

–

1.000,00
да (суд још није
донио ни
првостепену
одлуку)

-

-

да (усвојен
тужбени захтјев,
уложена жалба)
да

Накнада штете због угриза пса
луталице – Трипић Теа
Накнада штете због угриза пса
да (удовољено
луталице – Стевановић Рада
захтјеву, жалбени
поступак у току)
Inc Constructor доо Бања Лука, да, плаћено у 2019.
израда пројекта за кружни ток
Ђурковић Зоран, утврђивање да, плаћено у 2019.
права својине на земљишту
Дрљић Азра, накнада штете због
да - одбијена
рушења стана
(могућност
ревизије)
Крајина
Младенка,
новчана
да (приговор на
потраживања по основу дуга жгп
извршење)
Браћа Мићић Модрича доо, дуг за
радове на санацији Дома културе
да (измирено
Кожухе
2019.)
Панић Сњежана, угриз пса
плаћено у 2019.
луталице

да (прекид
поступка)

62.500,00

да (суд још није
донио ни
првостепену
одлуку)

51.000,00

-

30.001,00

-

5.446,60

-

3.000,00

-

3.744,00+1.312,60

-

32.197,60
42.000,00
3.117,16
60.255,00
8.500,00
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Берланда Владо, утврђивање
права прилаза
Синиша
Ђорђевић,
новчана
потраживања по основу дуга ЖГП
Караћ Вељко, утврђивање међе

-

да (суд још није
поступао)

да (рјешење о
извршењу, уложен
приговор)
-

Дефта доо Сарајево, дуг за робу
Центар за хуману политику,
повреда права потрошача
Исић Нермина, радни спор
(разлика плата)
Ерцег Радован, радни спор
(регрес)
ЗЕВ Озренских српских бригада,
дуг за одржавање станова града
Бандић Немања, право посједа

плаћено у 2019.
-

Озрен Драгојловић, радни спор
Брка Расим, експропријација
Трајковић Александар, наплата
преосталог дуга по пресуди

плаћено у 2019.
плаћено у 2019.
да (рјешење о
извршењу, уложен
приговор)
-

Лисичић Синиша, накнада штете

3.000,00
35.552,92

да (суд још није
поступао)

Није утврђена
709,42

да (суд још није
поступао)

да

30.001,00
није утврђена

плаћено у 2019.

440,00

плаћено у 2019.

950,00

-

да (суд још није
поступао)

1.000,00
722,75
31.405,00
120.848,64

да (суд још није
поступао)

795,60

2.ФАЗА ПРОЦЈЕНЕ
На основу резултата прве фазе, спорови чије је коначно рјешавање у посматраном
временском периоду очекивано уврштени су у сљедећи табеларни преглед:
А)
ПОУЗДАНОСТ ПРОЦЈЕНЕ
ИСХОДА/СУДСКИ СПОР

Б)

ОЧЕКИВАНОГ

Назив судског спора
Накнада по основу рушења стана-Багрем Ђукић
Бранко (извршење у току)
Накнада штете на путу Добој-Петрово – Ђурић
Зорица (извршење у току)
Пренос права власништва на стану – ЖРС
(извршење у току)
Накнада штете
порушеног објекта –
Буљубашић Самир (у оба степена одбијен
тужбени захтјев)
Накнада штете по основу уништених покретних
ствари – Купрес Милица (у првом и другом
степену одбачено)

Исход судског спора
се може поуздано
процијенити
извјесно

Вриједност судског
спора
Унијети
вриједност
10.000,00

извјесно

4.608,25

извјесно

3.200,00

извјесно

29.400,00

извјесно

47.445,00
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Утврђ.права власништва на посл.простору АД
„Хемопродукт
Дуг по основу накнаде за рад у Надзорном
одбору ЈП ТВ Добој Видаковић Давор
(удовољено тужби, уложена жалба)
Ради дуга по основу испоручене Збирке закона –
Сл. лист Сарајево(тужба одбијена, поступак се
води код окружног суда у БЛ)
Утврђење права својине – Церовац Божо
(поступак по жалби Града Добој)
Проглашење недопуштеним рјешења о
извршењу – Арис Електроник(у току поступак
по ревизији)
Утврђења права посједа и власништва на
стамбеном објекту – Хаџикадунић Атифа
(тужба одбијена, траје поступак по ревизији)
Накнада штете због уништених залиха робе у
току поплаве 2014.г. – Саша трејд
(тужба одбијена, жалба одбијена, траје поступак
по ревизији)
Утврђење и предаја у посјед – Душан
Илић(усвојен тужбени захтјев)
Накнада штете због удара у пса луталуцу на
аутопуту – Кикић Адис
Утврђивање
власништва
–
Драго
Брковић(поступак по ревизији у току)
Накнада штете - ујед пса, Ђукановић Ранко
(поступак окончан)
Накнада штете због угриза пса луталице – Зоран
Гаврић (захтјев усвојен, поступак по жалби у
току)
Утврђивање
права
прилаза
–
Момир
Дејановић(усвојен тужбени захтјев, уложена
жалба)
Накнада штете због угриза пса луталице –
Трипић Теа
Накнада штете због угриза пса луталице –
Стевановић Рада (удовољено захтјеву, жалбени
поступак у току)
Дрљић Азра, накнада штете због рушења стана
одбијена (могућност ревизије)
Крајина Младенка, новчана потраживања по
основу дуга жгп
Синиша Ђорђевић, новчана потраживања по
основу дуга ЖГП(рјешење о извршењу, уложен
приговор)
Трајковић Александар, наплата преосталог дуга
по пресуди(рјешење о извршењу, уложен
приговор)

неизвјесно

није утврђена

извјесно

5.500,00

неизвијесно

није утврђено

извјесно

1.721,07

неизвјесно

није утврђена

неизвјесно
није утврђена
неизвјесно (због
висине вриједности
спора)
извјесно

4.200.424,30

извјесно

2.000,00

извјесно

45.000,00

извјесно

2.979,00

извјесно

2.000,00

извјесно

30.001,00

извјесно

5.446,60

извјесно

3.000,00

неизвјесно

45.000,00

извјесно

3.117,16

извјесно

35.552,92

извјесно

120.848,64

1.153,00
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3.ФАЗА ПРОЦЈЕНЕ
На основу резултата друге фазе извршена је коначна процјена и утврђен приједлог
резервисања за признавање (критерији: резервисање се врши за све поступке који су у
првом и/или првом и другом степену окончани на начин да је усвојен тужбени захтјев,
у ситуацијама високих вриједности спорова, без обзира на статус тужбеног захтјева
висок ризик не обезбјеђује поуздану процјену):
ПРОЦЈЕНА
СУДСКОГ
СПОРА/СУДСКИ СПОР

Назив судског спора
Накнада по основу рушења
стана-Багрем Ђукић Бранко
(извршење у току)
Накнада штете на путу ДобојПетрово – Ђурић Зорица
(извршење у току)
Пренос права власништва на
стану – ЖРС (извршење у
току)
Накнада штете
порушеног
објекта – Буљубашић Самир
(у оба степена одбијен
тужбени захтјев)
Накнада штете по основу
уништених покретних ствари
– Купрес Милица (у првом и
другом степену одбачено)
Дуг по основу накнаде за рад
у Надзорном одбору ЈП ТВ
Добој
Видаковић
Давор
(удовољено тужби, уложена
жалба)
Утврђење права својине –

ВЈЕРОВАТНОЋА МОГУЋЕГ ОДЛИВА СРЕДСТАВА
А)
Ниска

Б)
Висока

Ц)
Вриједност
судског
спора

Оцијенити
ниво
вјероватноће

Оцијенити ниво
вјероватноће

Унијети
вриједност

Износ
резервисања
(очекивана
вриједност
одлива
средстава у
случајевима
високе
вјероватноће)
Унијети износ
резервисања

10.000,00

10.000,00

4.608,25

4.608,25

3.200,00

3.200,00

*

29.400,00

0,00

*

47.445,00

0,00

5.500,00

5.500,00

*
*
*

*

*
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Церовац Божо (поступак по
жалби Града Добој)
Утврђење и предаја у посјед –
Душан Илић(усвојен тужбени
захтјев)
Накнада штете због удара у
пса луталуцу на аутопуту –
Кикић Адис
Утврђивање власништва –
Драго Брковић(поступак по
ревизији у току)
Накнада штете - ујед пса,
Ђукановић Ранко (поступак
окончан)
Накнада штете због угриза пса
луталице – Зоран Гаврић
(захтјев усвојен, поступак по
жалби у току)
Утврђивање права прилаза –
Момир
Дејановић(усвојен
тужбени захтјев, уложена
жалба)
Накнада штете због угриза пса
луталице – Трипић Теа
Накнада штете због угриза пса
луталице – Стевановић Рада
(удовољено захтјеву, жалбени
поступак у току)
Крајина Младенка, новчана
потраживања по основу дуга
жгп
Синиша Ђорђевић, новчана
потраживања по основу дуга
ЖГП(рјешење о извршењу,
уложен приговор)
Трајковић Александар,
наплата преосталог дуга по
пресуди(рјешење о извршењу,
уложен приговор)

1.721,07

1.721,07

1.153,00

1.153,00

2.000,00

2.000,00

45.000,00

45.000,00

*

2.979,00

2.979,00

*

2.000,00

2.000,00

*

30.001,00

30.001,00

*

5.446,60

5.446,60

*

3.000,00

3.000,00

*

3.117,16

3.117,16

*

35.552,92

35.552,92

*

120.848,64

120.848,64

*

*
*

УКУПНО

276.127,64

Имајући у виду напријед наведено сугеришемо да се спорови исказани у табеларном
прегледу из 2. фазе процјене, а који не испуњавају услове за признавање резервисања
признају као потенцијална обавеза у оквиру Напомена уз финансијске извјештаје.
ОБРАЂИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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У складу са чланом 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), чланом 35. и 76. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) и чланом 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина
Града Добој је, на сједници одржаној ___.___.2020.године, донијела:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о процјени исхода судских спорова за потребе
утврђивања потенцијалних обавеза и/или признавања резервисања
2. Саставни дио овог Закључка чини Информација из тачке 1. овог Закључка
3. Задужује се Одјељење за финансије да уобзири резултате презентоване у
Информацији из тачке 1., у складу са одредбама Међународног
рачуноводственог стандарда 19 за јавни сектор
4. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број:
Добој: ___.___.2020.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ДОБОЈ
Милош Букејловић с.р.
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