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

Број: 118-0-СуI-21-000 021
Бања Лука, 25.01.2021. године

На основу члана 10. Правилника о временским оквирима за поступање по
предметима у судовима и тужилаштвима у Босни и Херцеговини („Службени гласник
БиХ“ бр. 05/13, 101/13 и 61/14), уз претходно прибављено мишљење Kолегија
предсједника Врховног суда Републике Српске од 25.01.2021. године, предсједница
Врховног суда Републике Српске, дана 25.01.2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању предвидивих рокова за рјешавање
појединих врста предмета у 2021. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се предвидиви рокови за рјешавање појединих врста
предмета у Врховном суду Републике Српске у 2021. години у складу са Упутством о
примјени Правилника о временским оквирима за поступање по предметима у судовима
и тужилаштвима у БиХ ( у даљем тексту: Упутство), утврђују обавезе и садржај
статистичких извјештаја суда у оквиру ЦМС-а (Извјештаји о поштивању оптималних и
предвидивих рокова), начин обавјештавања странака и јавности о оптималним и
предвидивим роковима за рјешавање појединих предмета у суду и поштивање рокова,
као и друга питања у вези са остварењем предвидивих рокова за рјешавање предмета у
Врховном суду Републике Српске.
Члан 2.
Сврха утврђивања оптималних и предвидивих рокова је осигурање примјерене
дужине трајања поступка која омогућава ефикасно и професионално поступање у
предметима у суду засновано на начелу објективности, непристрасности,
транспарентности и једнакости, па су оптимални предвидиви рокови за рјешавање
појединих предмета утврђени и креирани у бази ЦМС система, на основу Анекса
правилника о временским оквирима за поступање по предметима у судовима и
тужилаштвима у БиХ.
Формула за израчунавање предвидивих рокова је:
Вријеме потребно за рјешавање
заосталих предмета
=

Број неријешених предмета одређене врсте
---------------------------------------------------- x365
Број судија/тужилаца x Годишња норма
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односно,
Број неријешених предмета одређене врсте
Предвидиви рок = Оптимални рок + ----- -------------------------------------------- x365
Број судија/тужилаца x Годишња норма
тако да је Одлука о предвидивим роковима за Врховни суд Републике Српске у 2021.
години, по врстама предмета сљедећа:

Напомена: код предвидивог рока за Врховни суд Републике Српске, су узете у обзир
одредбе члана 15. став 3. и 5. Правилника о оријентационим мјерилима за
рад судија и стручних сарадника у судовима у БиХ – Пречишћен текст
(„Службени гласник БИХ“ број: 2/14).
Члан 3.
Предсједница суда дужна је пратити и вршити анализу поштивања утврђених
рокова, а у случају одступања од оптималних рокова (стандардни временски оквир за
законито и ефикасно рјешавање предмета) подузети мјере из своје надлежности ради
осигурања поштивања оптималних рокова.
Члан 4.
Предвидиви рок је реални временски оквир у којем се може очекивати окончање
поступка у конкретном предмету, рачунајући од тренутка пријема иницијалног акта у
суду.
У свим случајевима када је предвидиви рок дужи од оптималног потребно је
подузимати активности ка његовом скраћењу.
Предвидиви рокови утврђују се једанпут годишње на почетку календарске године,
а на основу броја неријешених предмета на одређеном реферату на дан 31.12. претходне
године.
Предвидиви рокови за рјешавање појединих врста предмета утврђени чланом 2.
ове одлуке рачунају се за појединачне предмета од тренутка пријема редовног и
ванредног правног лијека у суд.

За случај измјене орјентационих мјерила за рад судија, предсједник суда је дужан,
без одлагања донијети одлуку у складу са новим орјентационим мјерилима.
Члан 5.
У систему за управљање предметима у суду (ЦМС) водиће се сви подаци
потребни за праћење оптималних и предвидивих рокова по врстама предмета који су
наведени у члану 2. ове одлуке, у складу са Правилником о временским оквирима за
поступање по предметима у судовима и тужилаштвима у БиХ.
Члан 6.
Врховни суд Републике Српске доставља Високом судском и тужилачком савјету
БиХ годишњи статистички извјештај најкасније до 31.01. наредне календарске године.
Извјештај из претходног става анализира се на Стручном колегију судија у циљу
проналажења рјешења за избјегавање и скраћивање ''периода неактивности'' у
предметима, те мора садржавати анализу потребних ресурса и приједлог како би се
утврђени предвидиви рокови за рјешавање поједине врсте предмета скраћивали и
приближавали оптималним роковима.
Члан 7.
Статистички извјештаји из члана 6. ове одлуке објављују се на интернет страници
суда, са садржајем из члана 8. и 9. Упутства.
Члан 8.
У оквиру ЦМС-а воде се посебни подаци који омогућавају сваком судији да
континуирано усклађује и прати своје поступање са овом одлуком.
Члан 9.
На захтјев странке суд издаје писмено обавјештење о предвидивом року за
рјешавање поједине врсте предмета, на прописаном обрасцу.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити на интернет страници
Врховног суда Републике Српске.
ПРЕДСЈЕДНИЦА СУДА
Весна Антонић

