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ИНДЕКС РЕГИСТАР ИНФОРМАЦИЈА
под контролом правосудних институција Брчко дистрикта БиХ

Iндекс регистар можете, на Ваш захтјев, добити у Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ, Трг
правде број 10, 76.000 Брчко дистрикт БиХ или на интернет страници www.pkbd.ba

Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ, на основу члана 14. став (1) тачка у) Закона о
Правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ",
број 19/07, 20/07 и 2/08) и члана 20. Закона о слободи приступа информацијама у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ", број 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 и 100/13), на
сједници одржаној дана 23.12.2016. године доноси

ИНДЕКС РЕГИСТАР ИНФОРМАЦИЈА ПОД КОНТРОЛОМ
ПРАВОСУДНИХ ИНСТИТУЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
Саставни дио Водича за приступ информацијама под контролом правосудних институција
Брчко дистрикта БиХ број: СуПК-1922/16 од 23.12.2016. године за подносиоце захтјева, у
смислу Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини, чини Индекс
регистар информација под контролом правосудних институција Брчко дистрикта БиХ (у
даљем тексту: Индекс регистар).
Индекс регистар садржи податке о врстама информација под контролом правосудних
институција Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: правосудне институције), облик у
којем су информације на располагању, као и податке о томе гдје се може приступити тим
информацијама.
Правосудне институције су: Апелациони суд Брчко дистрикта БиХ, Основни суд Брчко
дистрикта БиХ, Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ, Канцеларија за правну помоћ Брчко
дистрикта БиХ, Правобранилаштво Брчко дистрикта БиХ и Правосудна комисија Брчко
дистрикта БиХ.
Сврха овог Индекс регистра је да подносиоцима захтјева за слободан приступ
информацијама помогне у утврђивању да ли се тражена информација налази под
контролом правосудних институција и да у свом захтјеву правилно и што прецизније
дефинишу тражену информацију. За провјеру расположивости свих других информација
које нису садржане у овом Индекс регистру, подносилац захтјева се може обратити
службенику за информисање-портпаролу Правосудне комисије (у даљем тексту:
службеник за информисање-портпарол).
Приступ информацијама
Информације под контролом правосудних институција су доступне јавности, осим оних
које се односе на повјерљиве и тајне податке, у складу са одредбама Закона о слободи
приступа информацијама у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ", бр. 28/00,
45/06, 102/09, 62/11 и 100/13) и Закона о заштити личних података („Службени гласник
БиХ“ бр. 49/06, 76/11 и 89/11). Начин приступа информацијама детаљно је описан у
Водичу за приступ информацијама под контролом правосудних институција Брчко
дистрикта БиХ, а уколико је потребно, овлашћени службеник за информисање-портпарол
може пружити додатно појашњење о начину приступа информацијама.
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Облик у коме су информације доступне
Осим личним увидом, тражена информација се може дати као копија оригиналног
документа или у виду посебно сачињене информације уз навођење тачног извора
података наведених информација.
Мјесто приступа информацијама
Подносилац захтјева може добити информације о поднесеном захтјеву од службеника за
информисање-портпарола,
односно
може
приступити
траженим
одобреним
информацијама у просторијама Правосудне комисије, тј. у просторијама правосудне
институције под чијом контролом се налази тражена информација, у вријеме које
одговара и подносиоцу захтјева и запосленом особљу, о чему ће подносилац захтјева
бити детаљно обавјештен у самом рјешењу о приступу информацијама.

Апелациони суд Брчко дистрикта БиХ
Апелациони суд Брчко дистрикта БиХ под својом контролом има сљедеће информације,
које су садржане у службеним евиденцијама, и то:
-

Да ли је поступак у току или је завршен;

-

Податке о заказаним јавним сједницама и рочиштима;

-

Број примљених, рјешених и предмета који су у току према кривичном дјелу,
односно према прекршајној области;

-

Број примљених, рјешених и предмета који су у току по правном основу, само
према подацима ЦМС базе података;

-

Начин завршетка предмета по рефератима за одређени период збирно по правним
основима;

-

Број запримљених, завршених и незавршених предмета за одређени период према
старости иницијалних аката;

-

Податак о дужини трајања поступка по рефератима;

-

Податак о очекиваном завршетку поступка пред другостепеним судом (оптимални
и предвидиви рокови);

-

Податке о поднесеним апелацијама Уставном суду БиХ.

Основни суд Брчко дистрикта БиХ
Основни суд Брчко дистрикта БиХ под својом контролом има сљедеће информације, које
су садржане у службеним евиденцијама, и то:
-

Да ли је против одређеног лица покренут поступак пред судом;

-

Да ли је поступак у току или завршен;
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-

Да ли је одлука суда правоснажна;

-

Да ли је на одлуку суда уложен правни лијек;

-

Подаци о броју лица који су у притвору по одлукама овог суда;

-

Податке о заказаним рочиштима;

-

Податке о казненој политици по рефератима и врстама предмета за одређени
период;

-

Податке о укупно изреченим мјерама у кривичном и прекршајном поступку за
одређени период;

-

Број примљених, рјешених и предмета који су у току према кривичном дјелу
односно према прекршајној области;

-

Број примљених, рјешених и нерјешених предмета, као и њихово кретање по
правним основима и рефератима;

-

Начин завршетка предмета по рефератима за одређени период збирно по правним
основима;

-

Број запримљених, завршених и незавршених предмета за одређени период према
старости иницијалног акта;

-

Податке о дужини трајања поступка по рефератима;

-

Земљишне књиге и регистар пословних субјеката су јавне књиге.

Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ
Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ под својом контролом има сљедеће информације, које
су садржане у службеним евиденцијама, и то:

-

-

Неодредиво кривично дјело или починилац;
Неодредиво кривично дјело или починилац, а указује на противправну радњу;
Неодредиво кривично дјело или починилац - ратни злочин;
Неодредиво кривично дјело или починилац - привредни криминал;
Неодредиво кривично дјело или починилац - дјела корупције;
Неодредиво кривично дјело или починилац - дјела организованог криминала;
Неодредиво кривично дјело или починилац - дјела тероризма;
Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем;
Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем – ратни злочин;
Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем - дјела корупције;
Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем - дјела организованог
криминала;
Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем - привредни криминал;
Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем - дјела тероризма;

-

Конкретно кривично дјело и починилац;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – физичко лице;

-

Конкретно кривично дјело са малољетним починиоцем;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – ратни злочин;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – привредни криминал;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – финансијска истрага;

-
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-

Конкретно кривично дјело и починилац – дјела корупције;
Конкретно кривично дјело и починилац – дјела тероризма;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – дјела организованог криминала;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – физичко лице – поступак по жалби;

-

Конкретно кривично дјело с малољетним починиоцем - поступак по жалби;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – ратни злочин - поступак по жалби;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – привредни криминал - поступак по
жалби;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – финансијска истрага - поступак по
жалби;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – дјела корупције - поступак по жалби;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – дјела тероризма - поступак по жалби;

-

Конкретно кривично дјело и починилац – дјела организованог криминала поступак по жалби;

-

Претреси пред другостепеним судом – физичко лице;

-

Претреси пред другостепеним судом – малољетни починилац;

-

Претреси пред другостепеним судом – ратни злочин;

-

Претреси пред другостепеним судом – привредни криминал;

-

Претреси пред другостепеним судом – финансијска истрага;

-

Претреси пред другостепеним судом – дјела корупције;

-

Претреси пред другостепеним судом – дјела тероризма;

-

Претреси пред другостепеним судом – дјела организованог криминала;

-

Жалбе на другостепену одлуку – физичко лице;

-

Жалбе на другостепену одлуку – малољетни починилац;

-

Жалбе на другостепену одлуку – ратни злочин;

-

Жалбе на другостепену одлуку – привредни криминал;

-

Жалбе на другостепену одлуку – финансијска истрага;

-

Жалбе на другостепену одлуку – дјела корупције;

-

Жалбе на другостепену одлуку – дјела тероризма;

-

Жалбе на другостепену одлуку – дјела организованог криминала;

-

Правна помоћ;

-

Међународна правна помоћ;

-

Притужбе у свим врстама предмета;

-

Предмети екстрадиције;

-

Ванредни правни лијекови;

-

Захтјев за заштиту законитости;

-

Апелације пред Уставним судом;

-

Понављање поступка;

-

Предмети понављања поступка;

-

Разни тужилачки предмети;

-

Општа регистарска књига;

-

Уписници и књиге евиденција;
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-

Акти канцеларијског пословања;

-

Категорије архивског пословања;

-

Колегиј тужилаштва;

-

Нормативна активност;

-

Обрада тајних података;

-

Обрада личних података;

-

Односи с јавношћу;

-

Програмирање- управљање – извјештавање;

-

Категорије из области радних односа;

-

Категорије из области радних односа;

-

Финансијско и материјално пословање;

-

Попис имовине и обавеза;

-

Предмети ратних злочина - администрација – разно;

-

Евиденције достављених докумената;

-

Евиденције достављених предмета и ствари;

-

Евиденције о оствареним појединачним и укупним резултатима рада по врстама
предмета на мјесечном и годишњем нивоу;

-

Евиденције о одсуствима с посла тужилаца;

-

Евиденције о присуству тужилаца на судовима;

-

Евиденције о поштовању предвидивих рокова;

-

Евиденције о већем или мањем вредновању предмета.

Све информације садржане у наведеним евиденцијама и с њима повезани статистички
извјештаји подложни су слободном приступу, осим ако за поједине категорије
информација у истрази, личних, повјерљивих/тајних или других посебно заштићених
категорија података, није друкчије одређено. Детаљан попис информација под контролом
Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, укључујући и оне које су изузете од слободног
приступа, утврдиће Тужилаштво властитим Индекс регистром информација које као јавни
орган држи под контролом, а који ће бити саставни дио овог Индекс регистра. Такав
Индекс регистар Тужилаштво ће објавити на својој веб страници.
Канцеларија за правну помоћ Брчко дистрикта БиХ
Канцеларија за правну помоћ Брчко дистрикта БиХ под својом контролом има сљедеће
информације, које су садржане у службеним евиденцијама, и то:
-

Статистичке информације о корисницима бесплатне правне помоћи;
Информације о врстама правне помоћи која је пружена;
Податке о начину на који су окончани предмети које заступа Канцеларија;
Структуру кривичних, прекршајних, парничних, ванпарничних, извршних, управних
и других предмета;
Статистичке податке о усменим правним савјетима и разлозима доласка странака
по бесплатну правну помоћ;
Податке о плаћеним накнадама за обављена вјештачења које је ангажовала
Канцеларија за кориснике бесплатне правне помоћи.
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Правобранилаштво Брчко дистрикта БиХ
Правобранилаштво Брчко дистрикта БиХ под својом контролом
информације, које су садржане у службеним евиденцијама, и то:
-

има

сљедеће

Покретање и вођење парничних поступака пред судовима;
Покретање и вођење ванпарничних поступака пред судовима;
Покретање и вођење извршних поступака пред судовима;
Покретање и вођење управних поступака пред надлежним органима, ради
експропријације и узурпације некретнина, као и излагања некретнина;
Покретање и вођење управних спорова пред судовима;
Вођење кривичних адхезионих поступака;
Податке о датим правним мишљењима у поступцима доношења прописа, аката и
уговора, којима се уређују права и обавезе према средствима у власништву Брчко
дистрикта БиХ.

Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ
Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ, под својом контролом има сљедеће
информације, које су садржане у службеним евиденцијама, и то:
-

-

Податке о полној и националној структури носилаца правосудних функција,
службеника и намјештеника у Правосуђу дистрикта, збирно и појединачно за сваку
правосудну институцију;
Податке о именовању и разрјешењу носилаца правосудних функција;
Податке о именовању и разрјешењу правобраниоца и његових замјеника,
директора и адвоката Канцеларије за правну помоћ;
Податке о именовању и разрјешењу стручних сарадника, приправника, службеника
и намјештеника у Правосуђу Дистрикта;
Податке о стручном усавршавању судија, тужилаца, правобранилаца, адвоката
Канцеларије за правну помоћ и стручних сарадника у Правосуђу Дистрикта;
Информације о јавним конкурсима за попуњавање упражњених радних мјеста у
Правосуђу Дистрикта;
Податке о дисциплинским поступцима и изреченим дисциплинским мјерама због
кршења етичког кодекса запослених у Правосуђу Дистрикта;
Податке о законским и подзаконским актима који се односе на организацију и рад
Правосуђа Дистрикта;
Податке о сједницама Правосудне комисије;
Податке о усвојеним буџетима правосудних институција и податке о извршењу
буџета правосудних институција;
Финансијске извјештаје и податке из финансијских извјештаја правосудних
институција;
Личне финансијске извјештаје судија и тужилаца;
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Податке о радно-правном сататусу службеника и намјештеника у Правосуђу
Дистрикта;
Податке о броју носилаца правосудних функција, стручној спреми и радном
искуству;
Податке о броју запослених, стручној спреми и радном искуству службеника и
намјештеника;
Нормативне акте везане за радне односе, плате, систематизацију и унутрашњу
организацију Правосуђа Дистрикта;
Евиденције о присуству службеника и намјештеника на радном мјесту;
Податке о возилима којима располаже Правосуђе Дистрикта, утрошку горива и
сервисима;
Податке о финансијско-материјалном пословању;
Податке о именовању нотара на подручју Брчко дистрикта БиХ;
Податке о именовању и разрјешењу судских вјештака и тумача;
Податке о поднесеним молбама за помиловање;
Податке о премјештају осуђених лица;
Податке о извршењу рада за опште добро на слободи;
Информације о пројектима набавке и употребе информационо-комуникационих
технологија које се користе у Правосуђу Дистрикта;
Податке о јавним набавкама клијентске ИКТ опреме, серверске инфраструктуре,
набавци и развоју база и апликација које се користе у правосуђу дистрикта;
Податке о броју корисника ИКТ система, мрежној и серверској инфраструктури;
Податке о броју регистрованих предмета у систему за аутоматско управљање
предметима (у даљем тексту ЦМС/ТЦМС);
Видео записе о вршењу видео надзора;
Податке о развоју и функционалностима апликација и база података које су на
употреби у правосудним институцијама (ЦМС/ТЦМС, Регистру подузећа и
подузетника, Регистру новчаних казни и прекршајне евиденције – РНКИПЕ,
Електронској земљишној књизи – ЕЗКБД);
Евиденције доведених особа са адресе;
Евиденције доведених особа из Казнено поправних завода;
Евиденције спроведених особа у Казнено поправне заводе;
Евиденције пружених асистенција Судовима Дистрикта.

Предсједник
Правосудне комисије
Сафет Пизовић
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