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

Број: 118-0-СуI-21-000 096
Бања Лука, 22.03.2021. године
На основу члана 48. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник РС“ број
37/12, 14/14, 44/15, 39/16 и 100/17), члана 8. Правилника о унутрашњем судском
пословању („Службени гласник РС“ број 9/14, 29/16, 71/17 и 67/18), члана 15. тачка ф)
Критерија за оцјењивање предсједника судова и предсједника судских одјељења у БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 93/18) и тачке 5. Упута Високог судског и тужилачког
вијећа БиХ број 06-08-1541/2019 од 04.02.2019. године, предсједница Врховог суда
Републике Српске утврђује
ПЛАН ПОСЈЕТА
окружним судовима и Вишем привредном суду Бања Лука
у току 2021. године
На основу члана 9. став 1. и 2. Правилника о унутрашњем судском пословању, ће
одржати заједничке састанке (у терминима како је то наведено у табеларном приказу) са
предсједницима окружних судова и предсједником Вишег привредног суда у Бања Луци
и том приликом на првом заједничком састанку разматрат ће се извјештај о раду судова
за 2020. годину, а на оба заједничка састанка ће се разматрати извјештаји о реализацији
Плана рјешавања старих предмета за 2020. годину, са посебним аспектом на предмете
који се у Плану појављују два или више пута, разматрати извјештај о раду на предметима
ратних злочина са посебним освртом на предмете са процесним сметњама и предметима
коруптивних кривичних дјела, са посебним освртом на рад Окружног суда Бања Лука –
Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика
привредног криминала. Такође разматрат ће се извјештаји о застарјелости и подузетим
мјерама да до застарјелости не дође, разматрат ће се и одлуке о поштивању оптималних
и предвидивих рокова, као и прописи из области радних односа који се односе на раднике
суда. Надаље, разматрат ће се и питања квалитета судских одлука, исто тако
предсједница планира одржавање заједничке конференције за штампу.
У циљу ефикаснијег и конструктивнијег рада предсједници суда ће бити у обавези да
предсједници Врховног суда прије одржавања састанка (најмање 5 дана) доставе
писмену елаборацију у вези оквирних тема, како би састанци били ефикасни и
конструктивни.
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Врховни суд Републике Српске – 78000 Бања Лука , Алеја Светог Саве бб
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Ради правилне и благовремене припреме прописаног мишљења и других извора
информација за оцјењивање предсједника Вишег привредног суда Бања Лука и
предсједнике окружних судова у Бања Луци, Приједору, Добоју, Бијељини, Требињу и
Источном Сарајеву, у складу са чланом 14. и 15. Критерија за оцјењивање предсједника
судова и предсједника судских одјељења у БиХ („Службени гласник БиХ“ број 93/18) и
Упутама ВСТВ БиХ број 06-08-15-41/2019 од 04.02.2019. године, утврђује се сљедећи
план посјета, у 2021. години.
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У оквиру табеларно приказаних термина посјета извршит ће се појединачна анализа,
статистички извјештаји из ЦМС у погледу броја примљених, ријешених и неријешених
предмета, затим увид у евентуалне притужбе, анализа података о најчешћим разлозима
укидања и преиначења судских одлука од стране Врховног суда Републике Српске,
питање квалитета судских одлука, извршити провјера у погледу тачности исказивања
предмета, тј. начина њиховог завршетка, извршити увид у реализацију Планова
рјешавања предмета са посебним освртом на предмете који се у Плану појављују више
пута, као и анализу предмета ратних злочина.
У циљу ефикаснијег и конструктивнијег рада предсједници судова којем предсједница
Врховног суда најави појединачну посјету бит ће у обавези да сачине писани извјештај
на задане теме, а ради ефикасности и конструктивности самог састанка.
Напомена:
Обзиром на сложеност епидеимилошке сутиације у вези са корона вирусом,
предсједница ће накнадно обавијестити предсједнике судова у случају да се одлучи
на одржавање заједничког и појединачних састанака он-лине.
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