
ИНДЕКС РЕГИСТАР  
информација које су под контролом 
Уставног суда Босне и Херцеговине 

 
Индекс регистар садржи врсте информација које су под контролом Уставног суда Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту: Уставни суд), односно којима располаже Уставни суд, облик 
у којем су информације на располагању и мјесто приступа информацијама. 

 

I – ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА 

Уставни суд Босне и Херцеговине, у складу са својим надлежностима утврђеним Уставом 
Босне и Херцеговине, располаже информацијама које се односе на: 

‑ Одлуке које Уставни суд доноси у вршењу своје надлежности (одлука о допустивости 
захтјева/апелације, одлука о допустивости и меритуму захтјева/апелације, одлука о 
престанку важења одредбе или општег акта који нису у сагласности са Уставом Босне 
и Херцеговине, одлука о обустављању поступка, одлука о привременој мјери) 

‑ Друге акте које доноси Уставни суд (рјешења у вези с извршењем одлука, одлуке о 
усвајању захтјева за преиспитивање и др.) 

‑ Број примљених и ријешених предмета у поступку пред Уставним судом за одређени 
период 

‑ Статус предмета (да ли је поступак у току или је окончан) 
‑ Број усвојених захтјева/апелација по врсти повреде заштићеног права 
‑ Планске документе и извјештаје о раду Уставног суда 
‑ Буџет и извјештаје о извршењу буџета Уставног суда 
‑ Информације о сарадњи Уставног суда с другим органима и организацијама 
‑ Информације о поступцима јавних набавки 
‑ Информације о покренутим поступцима за попуњавање упражњених радних мјеста 
‑ Друге податке и информације које се појаве у раду Уставног суда, а чије издавање није 

у супротности с важећим законским прописима 

II – ОБЛИК ИНФОРМАЦИЈЕ  
Информација се може дати као копија оригиналног документа, у виду електронског записа 
или у виду посебно сачињене информације у вези са захтјевом с позивом на извор података. 



III – ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 
Информације које су под контролом Уставног суда доступне су јавности у складу са Законом 
о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“ бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 и 100/13) и Водичем за приступ информацијама 
под контролом Уставног суда Босне и Херцеговине. 

IV – МЈЕСТО ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА 
Информације под контролом Уставног суда дјеломично су доступне на интернет страници 
Уставног суда www.ustavnisud.ba. 

Информације које нису објављене на интернет страници могу се добити подношењем захтјева 
за приступ информацијама.  

Више информација о начину подношења захтјева и начину приступа траженим и одобреним 
информацијама подносиоци захтјева могу пронаћи у Водичу за приступ информацијама под 
контролом Уставног суда Босне и Херцеговине.  

Подносилац захтјева може да приступи траженим и одобреним информацијама, односно да 
оствари непосредни увид у тражене и одобрене информације у службеним просторијама 
Уставног суда.  

Уставни суд ће предузети све потребне мјере како би помогао тражиоцу информација с циљем 
остваривања права која произлазе из Закона о слободи приступа информацијама у Босни и 
Херцеговини. 

http://www.ustavnisud.ba/

