РЕПУБЛИКA СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-535, факс 051/339-650, Е-mail
mpr@mpr.vladars.net

Број: 08.020/Сл-10/2020
Датум: 15.03.2021. године
ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
н/р предсједнице суда
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
н/р главног републичког јавног тужиоца
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог
и најтежих облика привредног криминала
н/р специјалног јавног тужиоца
ВИШИ ПРИВРЕДНИ СУД
н/р предсједника суда
ОКРУЖНИ СУДОВИ 1-6
н/р предсједника суда
ОКРУЖНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 1-6
н/р главног окружног јавног тужиоца
ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 1-6
н/р предсједника суда
ОСНОВНИ СУДОВИ 1 - 20
н/р предсједника суда
СУДСКА ПОЛИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
н/р директора Судске полиције

С циљем превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења COVID – 19
(корона) вируса, а на основу члана 56. Закона о судовима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 37/12, 44/15 и 100/17) и члана 40. Закона о јавним
тужилаштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 69/19), те

у складу са одредбама Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике
Српске“, број 115/18), Министарство правде Републике Српске даје с љ е д е ћ е
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
1. Правосудне институције у Републици Српској дужне су и даље да се придржавају
свих одлука Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске и
препорука Јавне установе Института за јавно здравство Републике Српске у
погледу епидемиолошке ситуацију везано за пандемију COVID – 19 (корона)
вируса;
2. Руководиоци правосудних институција у Републици Српској дужни су да рад у
правосудним институцијама организују на најоптималнији начин, уз обезбјеђење
кориштења одмора у току радног времена (паузе) за све запослене ван
просторија правосудних институција, водећи рачуна да се процес рада одвија
несметано;
3. У правосудним институцијама у Републици Српској наставља се и даље
дезинфекција просторија, као и обезбјеђивање свих потребних дезинфекционих
средстава, поштовање мјера личне заштите (ношења маске) и правила прописане
дистанце, за све запослене;
4. У правосудним институцијама у Републици Српској потребно је и даље
обезбиједити да особе које улазе у зграду поштују мјере дезинфенкције, мјере
личне заштите (ношење маскe) и правила прописане дистанце, а све ради
заштите живота и здравља запослених и свих учесника у поступку;
5. Руководиоци правосудних институција у Републици Српској дужни су да се
придржавају свих наведених мјера по наведеним упутама и да о предузетим
мјерама у својој институцији обавјештавају Министарство правде Републике
Српске, као и о свим даљим предузетим корацима;
6. Министарство правде Републике Српске ће обавјештавати грађане и странке
путем медија о даљим мјерама, као и престанку наведених мјера.
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