ОСНОВНИ СУД ТРЕБИЊЕ
Основни суд у Требињу
Вука Караџића 6.
89101 Требиње
Тел 059 274 440, 059 274 450
Фаx 059 260 237

Ваше притужбе путем овог летка не могу се сматрати нити
замијенити редовне и ванредне правне
лијекове који се у поступку подносе против одређених
судских одлука. Редовни и ванредни правни лијекови
подносе се у законом прописаној процедури у току трајања
поступка пред судом.

Овај пројекат је реализован од стране Основног суда у Требињу
уз помоћ

новембар/студени, 2008

Овај суд није овлаштен за давање услуга бесплатне правне
помоћи. За такву помоћ можете се обратити невладиним,
међународним и другим организацијама и институцијама
које се баве тим пословима.

МИ ЦИЈЕНИМО
ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

Поштовани корисници суда,
Молимо вас да у овај летак упишите све ваше
приједлоге, сугестије, похвале и коментаре у
вези са радом суда и нашег особља.
Ваше коментаре можете нам упутити и писменим
путем на адресу суда.

Молимо вас да назначите разлог Вашег
обраћања суду:
имам приједлог у вези са радом суда
опћи коментари у вези са условима рада суда
однос запослених према кориснику суда
похвала / критика

Уколико желите, испуните!

Уколико желите да добијете информације о
вашем предмету пред овим судом, то можете
учинити на слиједећи начин:
Странке или овлаштена лица
(опуномоћеници) могу добити информације
о предмету у току радног времена од
стране овлаштеног запосленика
писарне/писарнице. Обавјештавање је
ограничено на давање података из
уписника и списа о фази поступка у којој се
налази предмет и друга слична
обавјештења.
Странке или овлаштена лица
(опуномоћеници) могу разгледати, вршити
препис и копирати списе под надзором
овлаштеног запосленика искључиво у
писарни/писарници суда у току радног
времена.
Термин за разговор са предсједником суда
у вези са вашим предметом можете
пријавити код надлежног службеника суда.

Име и презиме: ___________________________
контакт телефон: ___________________________
контакт е-маил: ___________________________
Ваше сугестије / коментар:

МИ ЦИЈЕНИМО
ВАШЕ МИШЉЕЊЕ
Требиње, дана__/__/____

У свим поступцима за добијање више
информација о Вашем предмету пред овим
судом искључен је сваки разговор и давање
изјава о вјероватном исходу судског поступка.
Ваше незадовољство са поступањем суда
можете исказати и уреду/канцеларији Високог
судског / судбеног и тужилачког вијећа/савјета,
Уреду Омбдусмена БиХ и другим надлежним
институцијама.

