БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА / BOSNA I HERCEGOVINA
РЕПУБЛИКА СРПСКА / REPUBLIKA SRPSKA
ВРХОВНИ СУД / VRHOVNI SUD

Број: 118-0-СуI-20-000 340-5
Бањалука, 23.04.2021. године

На основу члана 48. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник РС“, број:
37/12, 44/15 и 100/17), члана 8. став 1. тачка а), г) и д), члана 17. став 1. тачка г),
Правилника о унутрашњем судском пословању („Службени гласник РС“ број: 9/14, 71/17
и 67/18), предсједница суда доноси

ДОПУНУ ОДЛУКЕ
I
Одлука број 118-0-СуI-20-000 340-3 од 30.12.2020. године о именовању предсједника
вијећа, састав и распоред рада вијећа у Кривичном, Грађанском, Управном одјељењу и
Одјељењу судске праксе у Врховном суду Републике Српске за 2021. годину у цијелости
остаје на снази, тако да се допуна одлуке односи на формирање нових вијећа на
Грађанском одјељењу, када поступају по затјеву за убрзање поступка, према Закону о
заштити права на суђење у разумном року.
Када се ради о поступању по захтјеву за убрзање поступка у грађанским предметима
састав вијеће је сљедећи:
ВИЈЕЋЕ I
Тања Бундало - предсједник вијећа,
Даворка Делић – извјестилац,
Страхиња Ћурковић – члан вијећа,
ВИЈЕЋЕ II
Сенад Тица - предсједник вијећа,
Тања Бундало – извјестилац,
Смиљана Мрша – члан вијећа,
ВИЈЕЋЕ III
Тања Бундало – предсједник вијећа,
Сенад Тица – извјестилац,
Смиљана Мрша, члан вијећа
ВИЈЕЋЕ IV
Сенад Тица – предсједник вијећа,
Роса Обрадовић – извјестилац,
Смиљана Мрша – члан вијећа
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ВИЈЕЋЕ V
Сенад Тица – предсједник вијећа,
Јадранка Станишић – извјестилац,
Страхиња Ћурковић – члан вијећа
ВИЈЕЋЕ VI
Виоланда Шубарић – предсједник вијећа,
Биљана Томић – извјестилац,
Едина Чупељић – члан вијећа
ВИЈЕЋЕ VII
Виоланда Шубарић – предсједник вијећа,
Горјана Попадић – извјестилац,
Едина Чупељић – члан вијећа
ВИЈЕЋЕ VIII
Горјана Попадић – предсједник вијећа,
Виоланда Шубарић – извјестилац,
Едина Чупељић – члан вијећа
II
Када се ради о поступању по захтјеву за убрзањe поступка у кривичним предметима,
састав вијећа је сљедећи:
Када су извјестилац Горјана Попадић, Виоланда Шубарић, Тања Бундало и Биљана
Томић, остала 2 члана ће бити Вељко Икановић као предсједник вијећа и Даниела
Миловановић, члан вијећа.
Када су извјестилац Роса Обрадовић, Јадранка Станишић, Даворка Делић и Сенад Тица,
остала 2 члана ће бити Обрен Бужанин, предсједник вијећа и Горана Микеш, члан вијећа.

III
Када се ради о поступању по захтјеву за убрзање поступка у управним предметима састав
вијећа је сљедећи:
Када су извјестилац Горјана Попадић и Виоланда Шубарић, остала 2 члана вијећа ће бити
Смиљана Мрша, предсједник вијећа и Љиљана Бошњак Глизијан, члан вијећа.
Када су извјестилац Тања Бундало и Биљана Томић, остала 2 члана ће бити Страхиња
Ћурковић, предсједник вијећа и Божана Вулић, члан вијећа.

Када су извјестилац Роса Обрадовић и Даворка Делић, остала 2 члана ће бити Едина
Чупељић, предсједник вијећа и Душко Бојовић, члан вијећа.
Када су извјестилац Сенад Тица и Јадранка Станишић, остала 2 члана ће бити Свјетлана
Кнежевић, предсједник вијећа и Мерсида Бјелобрк, члан вијећа.

IV
Вријеме одржавања сједница вијећа када је у питању поступање по захтјевима за убрзање
поступка одговарају уобичајеним данима када се одржавају сједнице вијећа на
Грађанском одјељењу и то по сљедећем распореду:
Када су судије извјестиоци Виоланда Шубарић, Горјана Попадић и Биљана Томић,
одржават ће се у уторак - послије 13 часова.
Када су судије извјестиоци Даворка Делић и Роса Обрадовић, одржават ће се у сриједу послије 13 часова.
Када су судије извјестиоци Тања Бундало и Сенад Тица, одржават ће се у четвртак послије 13 часова.

V
Када је у питању поступање по тжби према Закону о заштити права на суђење у разумном
року, састав вијећа на Грађанском реферату остаје исти, како је то наведено под тачком
VI – Грађанско одјељење у oдлуци број 118-0-СуI-20-000 340-3 од 30.12.2020. године.

VI

Допуна одлуке ступа на снагу од 26.04.2021. године и чини јединствену цјелину са
одлуком број 118-0-СуI-20-000 340-3 од 30.12.2020. године.
Предсједница суда
Весна Антонић

