ИНДЕX РЕГИСТАР
расположивих информација које су под контролом
Окружног тужилаштва у Требињу

ОКРУЖНО ТУЖИЛАШТВО У ТРЕБИЊУ
Адреса: Вука Караџића бр. 13, Требиње
Број телефона: 059/223-542 или 059/224-958
Број факса: 059/270-541
e-mail: ojtt@teol.net ili ot-trebinje@pravosudje.ba
wеб страница: http://ot-trebinje.pravosudje.ba

На основу члана 20.став 1. тачка б) Закона о слободи приступа информацијама у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 20/01) и члана 8.
Правилника о унутрашњој организацији и пословању тужилаштава Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 86/12), Главни окружни тужилац,
доноси

ИНДЕX РЕГИСТАР
расположивих информација које су под контролом
Окружног тужилаштва у Требињу

Индеx регистар садржи основне врсте информација које су под контролом
Окружног тужилаштва у Требињу (у даљњем тексту: ОТТБ), податке о облику у којем
су информације доступне и мјесту гдје се информација може приступити.
I – ОТИС према својој надлежности располаже предметима евидентираним у
уписницима и то:
1) КТА

Неодредиво кривично дјело или починилац, а указује на
противправну радњу
2) КТ
Конкретно кривично дјело и починилац (физичке особе)
3) КТН
Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем
4) КТМ
Конкретно кривично дјело са малољетним починиоцем
5) КТПО
Конкретно кривично дјело и починилац (правне особе)
6) КТМЖ
Конкретно кривично дјело с малољетним починиоцем поступак
по жалби
7) КТЖ
Конкретно кривично дјело и починилац - поступак по жалби
8) КТАРЗ
Неодредиво кривично дјело или починилац – РАТНИ ЗЛОЧИН
9) КТРЗ
Конкретно кривично дјело и починитељ - РАТНИ ЗЛОЧИН
10) КТРЗЖ
Конкретно кривично дјело и починилац - РАТНИ ЗЛОЧИН поступак по жалби
11) КТНРЗ
Конкретно кривично дјело с непознатим починиоцем - РАТНИ
ЗЛОЧИН
12) КТЖК
Претрес пред другостепеним судом
13) КТЖКЖ
Жалба на другостепену одлуку
14) КТМПОМ Међународна правна помоћ
15) КТПОМ
Правна помоћ
16) КТП
Приговори по свим врстама предмета
17) КТЕКС
Предмети екстрадиције
18) КТАП
Апелација пред Уставним судом
19) КТЗ
Захтјев за заштиту законитости
20) КТФ
Финанцијска истрага – конкретно кривично дјело и починилац
21) А
Уписник за остале административне послове
22) Пов
Уписник за предмете повјерљиве природе
23) КОП
Књига одузетих предмета
24) ИТ
Уписник за све примљене и отпремљене информације по Закону о
слободи приступа информацијама у Републици Српској

Уписници се воде у електронском и писаном облику. Сви наведени уписници се
воде у електронском облику кроз ТЦМС (систем за аутоматско управљање предметима
у тужилаштвима), осим уписника А, Пов, КОП и ИТ који се воде у писаном облику.
II – Статистички подаци у остваривању функције гоњења за кривична дјела, а
којима ОТТБ располаже су сљедећи:
1) пријаве по познатим, непознатим, пунољетним и малољетним починиоцима:
укупно у раду, неријешено и ријешено
2) истраге: укупно у раду, наређено и обустављено
3) оптужнице: укупно подигнутих и потврђених
4) пресуде по оптужницама: осуђујуће, ослобађајуће и одбијајуће
5) жалбе тужиоца: прихваћене, одбијене и одбачене
6) извјештај о раду ОТТБ-а: полугодишњи и годишњи
Остали подаци који се односе на ОТТБ:
1) финансијска и рачуноводствена документација о раду
2) персонална евиденција (број носилаца тужилачке
административних радника)
3) други подаци које се појаве у раду ОТТБ-а

функције

и

број

III – Облик у којем су информације доступне
У зависности од врсте, информације се могу добити усмено, непосредним
увидом у тражену документацију, писмено или у електронској форми.
Информације се могу добити на један од сљедећих начина:
а) непосредним увидом у тражену информацију,
б) умножавање информације уз уплату трошкова и
ц) слање информације поштом, е-маилом, факсом или на други начин.
IV – Мјесто приступа инфомацијама
Информације се могу добити на увид у ОТТБ-у, ул.Вука Караџића бр.13,
Требиње, путем фаxа на број 059/223-542, путем електронске поште ojtt@teol.net или
ot-trebinje@pravosudje.ba, доставом обичном поштом, или доставом тражене
информације на адресу.
Поступак за приступ информацијама детаљно је описан у Водичу за приступ
информацијама ОТТБ-у.

ГЛАВНИ ОКРУЖНИ ТУЖИЛАЦ
Слободанка Гаћиновић, с.р.

