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ИНДЕКС РЕГИСТАР
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Бања Лука, август

2019. године

На основу члана

20. Закона о слободи приступа информацијама ("Службени гласник
20/0 1) вршилац дужности директора Републичког центра за

Републике Српске" број

истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Д о н о с и

ИНДЕКС РЕГИСТАР

РЕПУБЛИЧКОГ ЦЕНТРА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И
ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

Индекс регистар Републичког центра за истраживање рата, ратних злочин а и тражење
несталих лица садржи:

врсте информација које су у надлежности Републичког центра за истраживање рата,
ратних злочин а и тражење несталих лица (у даљем тексту: Центар),
структуру и начин испоруке информација и

мјесто приступа информацијама.

Информацијом се сматра материјал којим се преносе чињенице, мишљења, подаци или било
који други садржај, укључујући сваку копију или њен дио, без обзира на облик или
карактеристике, као и на то када је сачињена и како је класификована.

1 ВРСТЕ

ИНФОРМАЦИЈА

Центар се састоји се од сљедећих унутрашњих организационих јединица: Одјељења за
истраживање рата, ратних злочина и обраду документације које у свом саставу има два

одсјека и то:

Одсјек за истраживање рата и ратних догађаја и

Одсјек за обраду

документације, Одјељења за истраживање, документовање и меморијализацију, Одјељења
за односе са правосудним институцијама, сарадњу са адвокатским тимовима и невладиним

организацијама које у свом саставу има Одсјек за обраду доказно-документационог
материјала, евидентирања и праћења предмета ратних злочин а, Одјељења за тражење
несталих лица, ексхумације, форензичке обраде, идентификације и аналитичке послове и

Одјељења за правне, финансијске и опште послове које у свом саставу има Одсјек за
финансије.

Одјељење за истраживање рата, ратних злочина и обраду документације
у оквиру Одјељења за истраживање рата, ратних злочина и обраду документације могу
добити сљедеће информације које се односе на:

прикупљену

и

сређену

документарну

грађу

о

ратним

догађањима

за

израду

истраживачких пројеката, а са којом располаже овај Центар,
Прикупљену и сређену документарну грађу о цивилним жртвама рата

са КОЈОМ

располаже овај Центар,

Податке из евиденције о издатим увјерењима о статусу цивилних жртава рата,
Податке из евиденцију страдалих лица српске националности у току ратних догађања
на подручју бивше БиХ,

Обрађену и анализирану документације у контексту ратних догађаја на одређеној
макро и микро локацији са којом располаже овај Центар.

Одјељења за истраживање, документовање и меморијализацију
у оквиру Одјељења за истраживање, документовање и меморијализацију могу добити

сљедеће информације које се односе на:
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Прикупљену и сређену документарну грађу потребну за истраживачки рад, а са којом

располаже овај Центар о ратовима из периода 20. вијека на простору бивше Југославије
са акцентом на геноцид у НДХ, ратним злочинима, злочинима почињеним против

човјечности

и

вриједности

заштићених

међународним

правом,

као

и

другим

догађајима на простору Босне и Херцеговине и бивше Југославије,

Податке о обиљеженим стратиштима (појединачних и масовних гробница) и њиховом
истраживању са којима располаже Центар и

утврђивање,

предлагање

и

координисање

базних

аспеката културе

и

политика

памћења,

Одјељење за односе са правосудним институцијама, сарадњу са адвокатским
тимовима и невладиним организацијама

у оквиру Одјељења за односе са правосудним институцијама, сарадњу са адвокатским
тимовима и невладиним организацијама могу добити сљедеће информације које се односе
на:

статистичке податке о броју поднесених извјештаја о почињеним дјелима ратног
злочин а почињеног у БиХ током

1992-1995

год.,

статистичке податке о броју оптужених и осуђених лица пред надлежним судовима
у предметима ратних злочина,

статистичке податке о потврђеним оптужницама и правоснажним пресудама

у

предметима ратних злочин а

статистичке податке о броју осуђених лица на издржавању казне затвора у КП
заводима Републике

Српске по правоснажно

донесеним судским

одлукама у

предметима ратних злочина

податке о оптуженим лицима и појединачним ратним злочинима након потврђивања
оптужнице

информације о оствареним контактима и сарадњи са невладиним организацијама
ради пружања стручне помоћи у процесу суђења појединих предмета ратних злочина
податке

о

изради

стручних

студија из

области

хумамитарног

права и

рада

међународних судских тијела.
Одјељење за тражење несталих лица, ексхумације, форензичке обраде,
идентификације и аналитичке послове
у

оквиру

Одјељења

за

тражење

несталих

лица,

ексхумације,

форензичке

обраде,

идентификације и аналитичке послове могу добити сљедеће информације које се односе
на:

податке из евиденције несталих лица и њихових породица, локација мјеста страдања

несталих лица, масовних, појединачних и измјештених гробница на територији БиХ,
Републике Хрватске и Републике Србије,
податке из евиденције о члановима породица несталих лица који су/нису дали крв за
ДНК анализу,

податке који се односе на организовање и позивање породица несталих лица на
идентификацији,
податке о израђеним фотоДокументацијама лица мјеста на којем се налази гробница

несталих лица и учешће у форензичкој обради пронађених тијела,
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податке о оствареној сарадњи са свим породицама и удружењима несталих лица у и
ван Републике Српске,
Одјељење за правне, финансијске и опште послове

у оквиру Одјељења за правне, финансијске и опште послове могу добити сљедеће
информације које се односе на:
Податке из

Плана јавних набавки о броју планираних јавних набавки и структуру

јавних набавки,
Податке о броју покренутих и окончаних поступака јавних набавки са структуром
истих,

Податке из обрасца реализованих уговора на основу проведених поступака јавних
набавки,

Податке

из

аката

о

правима

и

обавезама

запослених,

организаЦИЈИ

рада

и

канцеларИЈСКОМ пословању,

Податке из евиденције о запосленим радницима,

Податке из евиденције о додјели појединачне финансијске помоћи лицима из
Републике Српске која се налазе у притворској јединици Хашког трибунала,

Податке о броју лица која се налазе радном односу на неодређено и одређено
ВрИЈеме,

Податке из евиденције о правима по основу рада и обавезних видова осигурања
запослених и имовине,

Податке из евиденције буџетских средстава и праћење њихове реализације,
Податке из евиденције

основних

средстава и набављање

опреме и

средстава

намијењених за заједничко коришћење,

Податке о начину обрачунавање плата и врсти накнада које запослени примају.
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1.

СТРУКТУРА И НАЧИН ИСПОРУКЕ ИНФОРМАЦИЈА

Сви захтјеви за приступ информацијама који се заприме у Центру биће обрађени

и на исте ће бити одговорено у законском року.

2.

Приступ информацијама обезбјеђује се личним увидом, путем поште, факса,

електронским путем, давањем потребних објашњења, те упућивањем на јавно објављене
податке.

Информације које су под контролом Центра су доступне јавности, изузев оних за које је
утврђен изузетак у складу са Законом о слободи приступа информацијама ("Службени
гласник Републике Српске" број

20/01)

и Правилника о провођењу Закона о заштити

личних података Републичког центра та истраживање рата, ратних злочина и тражење
несталих лица број

3.

08/4.5/052-15117

од

06.04.2017.

године.

Уколико се тражена информација од јавног интереса може издвојити од осталих

информација у документу у које Центар није дужан да подносиоцу захтјева омогући увид,
Центар Дозволиће увид у дио документа који садржи само издвојену информацију и

обавјестиће га да остала садржина документа није доступна.

4.

Центар ће предузети све потребне мјере помоћи тражиоцу информација у циљу

остваривања права која произлазе из Закона о слободи приступа информацијама.

з

111 МЈЕСТО
Право

на

приступ

ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

информацијама

остварују

сва

правна

или

физичка

лица

подношењем захтјева Центру непосредном предај ом у пријемној канцеларији Центра која
се налази на другом спрату, канцеларија број

21 О Пословне зграде Владе Републике Српске,
4, Бања Лука, путем електронске
путем факса на број 051/247-597 у складу са

путем редовне поште на адресу Трг јасеновачких жртава

поште на е-маил

rcirz@rcirz.vladars.net

или

процедуром којаје прописана Водичем за приступ информацијама у Центру.

Број:

08/4.51052-6624-1119

Датум:

08.08.2019.

године

4

