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

Број: 118-0-СуI-20-000 340-3
Бањалука, 30.12.2020. 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), те чланова 18. и 19. став 3. Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Врховном суду Републике Српске, у складу са Одлуком
предсједника суда о распореду рада судија Врховног суда Републике Српске и
именовању предсједника Кривичног, Грађанског, Управног одјељења и Одјељења судскe
праксe за 2020. годину од 29.12.2020. године, по прибављеном приједлогу предсједника
одјељења Обрена Бужанина, Горјане Попадић и Смиљане Мрша о именовању
предсједника вијећа, састава и распореда рада вијећа, доносим

ОДЛУКУ
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

I
КРИВИЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ
Предсједник Kривичног одјељења, судија Обрен Бужанин ће предсједавати Посебним
вијећем формираним у смислу одредбе члана 14. Закона о сузбијању корупције,
организованог и најтежих облика привредног криминала (“Сл. гласник РС" број 39/16 i
91/17), за одлучивање по жалбама на одлуке Посебног одјељења формираног у оквиру
Окружног суда у Бањалуци.
У Посебно вијеће, поред предсједника вијећа именују се судије др Вељко
Икановић, Горана Микеш и Даниела Миловановић, а састав вијећа у конкретном
предмету се формира тако што се судија извјестилац одређује кроз систем аутоматске
додјеле предмета, а судију члана вијећа одређује предсједник Посебног вијећа из реда
ових судија.
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II
У оквиру другостепеног ,,Кж" реферата, те првостепеног „Кр“ и „Кв“ реферата
формирају се слиједећа вијећа:
ВИЈЕЋЕ I
1. судија др Вељко Икановић, предсједник вијећа
2. судија Даниела Миловановић, извјестилац
3. судија Обрен Бужанин, члан вијећа
ВИЈЕЋЕ II
1. судија др Вељко Икановић, предсједник вијећа
2. судија Горана Микеш, извјестилац
3. судија Даниела Миловановић, члан вијећа
ВИЈЕЋЕ III
1. судија Обрен Бужанин, предсједник вијећа
2. судија др Вељко Икановић, извјестилац
3. судија Весна Антонић, члан вијећа

III
Састав вијећа у “Кжк” предметима и функционална надлежност чланова тог
вијећа је идентична као и „Кж“ вијећа у том предмету, што подразумјева да исти судија
предсједава „Кж“ и Кжк“ вијећем, те да је исти судија извјестилац у оба вијећа тог
конкретног предмета.

IV
У оквиру трећестепеног „Кжж“ реферата предсједник вијећа је судија Весна
Антонић, а као судије извјестиоци поступају судије Обрен Бужанин, др Вељко Икановић,
Горана Микеш и Даниела Миловановић.
Трећег члана вијећа у тим предметима на приједлог предсједника одјељења
одређује предсједница суда.
Предсједник вијећа у предметима по захтјеву за заштиту законитости („Квлз“,
„Кмвлз“ и „Првлз“) је судија Весна Антонић, а као судије извјестиоци поступају Обрен
Бужанин, др Вељко Икановић, Горана Микеш и Даниела Миловановић.
Чланове вијећа у сваком конкретном случају, на приједлог предсједника
одјељења, одређује предсједник суда и то првенствено из реда судија кривичног
одјељења кад год је то могуће.

По жалби на одлуке „Кв“ вијећа овог суда формирати ће се вијеће за сваки
конкретан предмет, а састав вијећа ће одредити предсједница суда на приједлог
предсједника одјељења.

V
У случају спријечености судије да, у складу са овим распоредом састава вијећа,
поступа као предсједник вијећа или као члан вијећа у конкретном појединачном
предмету (разлози изузећа или други оправдани разлози), другог судију ће одредити
предсједница суда, а у њеној одсутности предсједник одјељења.
Јавне сједнице вијећа на кривичном реферату ће се, у правилу, одржавати два пута
седмично и то уторком и четвртком, а мимо овог распореда сједнице ће се одржавати по
потреби и другим даном, те више пута седмично, када то околности конкретног предмета
налажу.
VI
ГРАЂАНСКО ОДЈЕЉЕЊЕ
У оквиру Грађанског одјељења форимирају се вијећа како слиједи:
Вијеће I
1. Тања Бундало, предсједник вијећа,
2. Даворка Делић, судија извјестилац,
3. Горјана Попадић, члан вијећа
Вијеће II
1. Сенад Тица предсједник вијећа,
2. Тања Бундало, судија извјестилац,
3. Горјана Попадић, члан вијећа
Вијеће III
1. Сенад Тица, предсједник вијећа,
2. Роса Обрадовић, судија извјестилац,
3. Виоланда Шубарић, члан вијећа
Вијеће IV
1. Сенад Тица, предсједник вијећа,
2. Јадранка Станишић, судија извјестилац,
3. Роса Обрадовић, члан вијећа

Вијеће V
1. Тања Бундало, предсједник вијећа,
2. Сенад Тица, судија извјестилац,
3. Горјана Попадић, члан вијећа
Вијеће VI
1. Виоланда Шубарић, предсједник вијећа,
2. Биљана Томић, судија извјестилац,
3. Горјана Попадић, члан вијећа
Вијеће VII
1. Виоланда Шубарић, предсједник вијећа,
2. Горјана Попадић судија извјестилац,
3. Биљана Томић, члан вијећа
Вијеће VIII
1. Горјана Попадић, предсједник вијећа,
2. Виоланда Шубарић, судија извјестилац,
3. Биљана Томић, члан вијећа
У случају спријечености судије да у складу са овим распоредом и саставом вијећа
поступа као предсједник вијећа или као члан вијећа у конкретном предмету (разлози за
искључење, изузеће или други оправдани разлози), другог судију ће одредити
предсједница суда, а у њеној одсутности предсједница одјељења.
Предсједници вијећа ће у договору са члановима вијећа, одредити дане у седмици за
одржавање сједнице вијећа.

VIII
УПРАВНО ОДЈЕЉЕЊЕ
У оквиру Управног одјељења форимирају се вијећа како слиједи
Вијеће I
1. Едина Чупељић, предсједник вијећа
2. Смиљана Мрша, судија извјестилац – члан вијећа,
3. Страхиња Ћурковић, члан вијећа

Вијеће II
1. Страхиња Ћурковић, прдсједник вијећа,
2. Едина Чупељић, судија извјестилац- члан вијећа,
3. Смиљана Мрша, члан вијећа
Вијеће III
1. Едина Чупељић, предсједник вијећа,
2. Страхиња Ћурковић, судија извјестилац – члан вијећа,
3. Смиљана Мрша, члан вијећа,
Вијеће IV
1. Страхиња Ћурковић, предсједник вијећа,
2. Мерсида Бјелобрк, судија извјестилац – члан вијећа,
3. Едина Чупељић, члан вијећа
Вијеће V
1. Смиљана Мрша, предсједник вијећа,
2. Свјетлана Кнежевић, судија извјестилац- члан вијећа,
3. Едина Чупељић, члан вијећа
Вијеће VI
1. Страхиња Ћурковић, предсједник вијећа,
2. Душко Бојовић, судија извјестилац – члан вијећа,
3. Смиљана Мрша, члан вијећа
Вијеће VII
1. Смиљана Мрша, предсједник вијећа,
2. Љиљана Бошњак-Глизијан, судија извјестилац – члан вијећа,
3. Едина Чупељић, члан вијећа,
Вијеће VIII
1.
2.
3.

Едина Чупељић, предсједник вијећа
Божана Вулић, судија извјестилац – члан вијећа
Страхиња Ћурковић, члан вијећа
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У случају спријечености судије, да у складу са овим распоредом и саставом вијећа
поступа као предсједник вијећа или као члан вијећа у конкретном предмету (разлози за
изузеће или други оправдани разлози), другог судију ће одредити предсједница суда, а у
њеној одсутности предсједница Управног одјељења.
Предсједници вијећа ће у договору са члановима вијећа одредити дане у седмици за
одржавање сједнице вијећа.

X
ОДЈЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
-

судија Весна Антонић, предсједник одјељења,
судија Обрен Бужани, (предсједник Кривичног одјељења),
судија Горјана Попадић, (предсједник Грађанског одјељења),
судија Смиљана Мрша, (предсједник Управног одјељења),
виши стручни сарадник Тања Милетић.

XI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиват ће се од 01.01.2021.
године.
Предсједница суда
Весна Антонић
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