Na temelju čl. 55. Zakona o sudovima (“Službene novine ŽSB/SBK” br. 9/97,
8/98, 1/00, 15/01, 2/02, 10/02 i 2/03), čl. 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Kantonalnog suda Novi Travnik, Opća sjednica Kantonalnog suda Novi Travnik
donijela je dana 08.07.2004. godine sljedeći:

POSLOVNIK
OPĆE SJEDNICE

Opće odredbe
Članak 1.
Odredbe o organizaciji i nadležnosti Opće sjednice utvrđene su Zakonom
o sudovima (“Službene novine ŽSB/SBK” br. 9/97, 8/98,1/00,15/01, 2/02, 10/02,
i 2/03), Zakonom o kaznenom postupku (“Službene novine F BiH” br.35/03) i
ovim Poslovnikom.
Poslovnik sadrži bliže odredbe o sazivanju i načinu rada Opće sjednice
kada raspravlja i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnostima kao i o pravima i
dužnostima sudaca na Općoj sjednici.
Članak 2.
Poslovnik, njegove izmjene i dopune su usvojeni kada je za to glasovala
večina sudaca koji sačinjavaju Opću sjednicu.
Članak 3.
Opću sjednicu sačinjavaju predsjednik i svi suci Kantonalnog suda.
Članak 4.
Pravo i dužnost svakog suca je da učestvuje u radu Opće sjednice.
Članak 5.
Opća sjednica razmatra pitanja od značaja za rad suda kao i pitanja koja
su značajna za društvene odnose i pojave koje je sud pratio i pručavao, te
razmatra probleme sudske prakse, priprema izvješća i obavijesti za
Sabor/Skupštinu, općinska vijeća i druga tijela i organizacije i daje mišljenja
predsjedniku suda za raspored sudskih poslova.
Na Općoj sjednici mogu se razmatrati i druga pitanja od zajedničkog
interesa za funkcioniranje suda i unapređenje rada, prava i obaveze sudaca i
ostalih uposlenika, kao i o drugim pitanjima za koja se iskaže interes i potreba
kada se o tome postigne dogovor.
Opća sjednica odlučuje po zahtjevu za izuzeće iz čl. 41. i 42. Zakona o
kaznenom postupku u F BiH.
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Sazivanje Opće sjednice, način rada i odlučivanje
Članak 6.
Opću sjednicu priprema, saziva i njenim radom rukovodi predsjednik
Kantonalnog suda.
Opća sjednica se obvezno saziva: u zakonom predviđenim slučajevima,
kad zatraži jedna četvertina sudaca ovog suda ili sudski odjeli u kom slučaju
ista će se održati odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema
zahtjeva sa materijalom.
Članak 7.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalom za pitanja o
kojima će se raspravljati i odlučivati dostavljaju se pravovremeno prije
održavanja sjednice.
Članak 8.
Opća sjednica može punovažno raditi ako je prisutno najmanje dvije
trečine sudaca Kantonalnog suda a odluke se donose većinom glasova svih
sudaca Kantonalnog suda.
Kad odlučuje po zahtjevu za izuće u smislu odredbi čl.41. i 42. Zakona o
kaznenom postupku u F BiH za odluku je potrebno da je glasovalo dvije trećine
svih sudaca Kantonalnog suda.
Članak 9.
Opća sjednica utvrđuje dnevni red i isti je usvojen kada za isti glasuje
većina sudaca koji sačinjavaju Opću sjednicu.
Predloženi dnevni red se može proširiti na Općoj sjednici pitanjima koja
treba predhodno obrazložiti a koja su takvog karaktera da za njih nije potrebna
priprema ili kad to traži hitnost postupanja.
Članak 10.
Općom sjednicom presjedava predsjednik Kantonalnog suda koji
rukovodi sjednicom i stara se o održavanju reda na sjednici.
Članak 11.
Poslije usvajanja dnevnog reda, predsjedavajući upoznaje Opću sjednicu
o pitanjima o kojima će se raspravljati ili daje riječ izvijestiteljima po čijem je
zahtjevu ista sazvana.
Ako ima više pitanja o kojima se raspravlja ona se iznose po redosljedu
iz dnevnog reda.
Učešće u raspravi, predsjedavajući određuje po redosljedu prijavljivanja
(javljanja) s tim da će diskutantu koji želi da govori o povredi Poslovnika ili da
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ispravi navod koji je po njegovom mišljenju pogrešno interpretiran i koji je
prouzročio nesporazum (repliku), dati riječ čim je zatraži.
Prije donošenja rješenja o izuzeću u smislu čl. 41. i čl. 42. st. 2. Zakona
o kaznenom postupku pribavit će se izjava suca odnosno predsjednika suda a
po potrebi provest će se i drugi izviđaji.
Članak 12
Glasovanje je javno a glasa se tako što se suci izjašnjavaju za prijedlog
odnosno odluku s tim što se prvo glasa o prijedlogu izvijestitelja.
Po završetku glasovanja predsjedavajući objavljuje rezultate glasovanja.
Zapisnici i odluke
Članak 13.
O radu Opće sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice a naročito o
prijedlozima iznesenim na sjednici i o donijetim zaključcima.
Načelni stavovi unose se u zapisnik doslovno kako su prihvačeni na
Općoj sjednici.
U zapisnik se unose i rezultati glasovanja povodom pojedinačnih pitanja.
U slučaju izdvajanja mišljenja na zahtjev, u zapisnik se unose bitni
dijelovi izjave ili se zapisniku priključuje pismena izjava onoga koji je izdvojo
mišljenje.
Članak 14.
Zapisnik vodi tajnik Kantonalnog suda ili sudski savjetnik/stručni suradnik
a ako je potrebno osigurava se stenograf ili daklilograf.
Zapisnik ovjerava predsjedavajući.
Članak 15.
Suci imaju pravo uvida u zapisnik Opće sjednice radi stavljanja
eventualnih primjedbi te po zahtjevu istima se može dostaviti prijepis zapisnika
radi dostave primjedbi u pismenoj formi.
O osnovanosti eventualnih primjedbi odlučuje se na narednoj sjednici.
Ako se primjedbe usvoje, izvršit će se u zapisniku odgovarajuće izmjene.
Ako se na Općoj sjednici usvoje određeni načelni stavovi, zaključci,
informacije i odluke, Opća sjednica će utvrditi njihovu formulaciju i isti se mogu
objaviti na način koji bliže odredi Opća sjednica.
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Članak 16.
Rješenje kojim se usvaja ili odbija zahtjev za izuzeće obavezno se unosi
u zapisnik o Općoj sjednici i izradit će se i dostaviti u najkaračem roku svim
učesnicima u kaznenom postupku na koje se odnosi.
Opća sjednica će odrediti suca i rok u kojem će se izraditi odluka po
zahtjevu za izuzeće u smislu čl.41. i 42. Zakona o kaznenom postupku u F BiH.
Završne odredbe
Članak 17.
Kantonalni sud sređuje i čuva kao dokumentaciju sve materijale Opće
sjednice.
Članak 18.
Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Opća sjednica ovog suda.
Članak 19.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na Općoj sjednici.

OPĆA SJEDNICA KANTONALNOG
SUDA NOVI TRAVNIK
Novi Travnik, 08.07.2004. god.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆE SJEDNICE:
PREDSJEDNICA SUDA
Katica Jozak - Mađar
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