
Број: 01-50-4-986-10/20
Сарајево, 07. 09. 2020. године

ЧЛАНУ
ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА
У ПРАВОСУДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ

Дамиру Арнауту, Зукану Хелезу, Мирјани Маринковић Лепић, Златану Бегићу, Алми
Чоло, Драгану Мектићу, Браниславу Бореновићу и Мири Пекић

На основу члана 35. ст. (1) и (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20), закључка
са 2. хитне сједнице Представничког дома о формирању Привремене истражне комисије
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним
институцијама БиХ, одржане 14. 06. и 26. 06. 2019. године, и закључка о потврђивању именовања
чланова Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ, усвојеног на 8. сједници
Представничког дома, одржаној 15. 05, 19. 05. и 20. 05. 2020. године, сазивам 10. сједницу
Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за
утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ (у даљем тексту: Привремена
истражна комисија).
Сједница ће бити одржана у понедјељак, 14. 09. 2020. године, у згради Парламентарне
скупштине БиХ, у Плавој сали, с почетком у 13 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 9. сједнице;
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:

- Гордане Тадић, главне тужитељке Тужилаштва Босне и Херцеговине;
3. Текућа питања:

Позивамо Вас да сједници обавезно присуствујете.

У случају потребе, можете контактирати секретаре Привремене истражне комисије Игора Бајића
или Соњу Абдуловски на број телефона: 033 2860 68 или на e-mail адресу:
igor.bajic@parlament.ba или sonja.abdulovski@parlament.ba

С поштовањем,
Предсједавајући Привремене истражне комисије

Дамир Арнаут

Доставити:
- наслову
- а/а



 

 

Број: 01-50-4-986-10/20 

Сарајево, 14. 09. 2020.  

 

 

На основу члана 10. став (1) тачка а) Закона о парламентарном надзору („Службени 

гласник БиХ”, број 25/18), члана 188. Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 

и 26/20) и члана 3. став (2) Пословника Привремене истражне комисије Представничког 

дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у 

правосудним институцијама Босне и Херцеговине, Привремена истражна комисија 

Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање 

стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Привремена 

истражна комисија), на 10. сједници, одржаној 14. 09. 2020. године, једногласно је 

усвојила сљедеће  

 

 

ЗАКЉУЧКЕ  

 

 

1.  Привремена истражна комисија позива судију Основног суда Брчко Дистрикта БиХ 

Недељка Табаковића, адвокате Ифета Ферагета и Марка Драгића и представника 

Клуба новинара Бањалука да се појаве на свједочењу пред Комисијом на једној од 

наредних  сједница, чији ће датум бити накнадно одређен. 

 
2. Задужује се секретаријат Комисије да ступи у контакт сa наведеним особама, с циљем 

разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред Комисијом. 

  

 

 

 

 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

   Дамир Арнаут 
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Сарајево, 14. 09. 2020.

З А П И С Н И К
са 10. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома

Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним
институцијама Босне и Херцеговине

Сједница Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Привремена истражна комисија) одржана је 14. 09. 2020,
с почетком у 13 часова.

Сједници су присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Дамир Арнаут,
Алма Чоло, Мирјана Маринковић Лепић, Бранислав Бореновић, Златан Бегић и Мира
Пекић.

Сједници нису присуствовали чланови Комисије: Драган Мектић и Зукан Хелез.

Сједници су, такође, присуствовали: Лана Вулетић из Мисије ОЕБС-а у БиХ, Зоран
Жужа и Енвер Богућанин из Сектора за односе с јавношћу, Зијад Хасић, секретар
Уставноправне комисије Дома народа, Соња Абдуловски, стручна савјетница у
Уставноправној комисији Представничког дома, и Игор Бајић, секретар Уставноправне
комисије Представничког дома, које је Колегијум Секретаријата Парламентарне
скупштине БиХ обавијестио да пружају стручну и административно-техничку подршку
Привременој истражној комисији, те представници медија.

Привремена истражна комисија једногласно је усвојила сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 9. сједнице;
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:

- Гордане Тадић, главне тужитељке Тужилаштва Босне и Херцеговине;
3. Текућа питања:

Ад. 1. Усвајање Записника са 9. сједнице Привремене истражне комисије

Привремена истражна комисија једногласно је усвојила Записник са 9. сједнице,
одржане 03. 09. 2020. године.



Ад. 2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом: Гордане
Тадић, главне тужитељке Тужилаштва Босне и Херцеговине

Предсједавајући Комисије констатовао је да је главна тужитељка писаним путем
обавијестила чланове Привремене истражне комисије да због раније преузетих обавеза
не може  присуствовати овој сједници Комисије.

Након краће расправе чланови Привремене истражне комисије једногласно су
закључили да главну тужитељку Тужилаштва БиХ позову, у својству свједока, на
наредну, 12. сједницу која ће бити одржана 24. 09. 2020. године, с почетком у 13 часова.

Ад. 3. Текућа питања

У оквиру ове тачке дневног реда чланови Привремене истражне комисије једногласно
су донијели сљедеће закључке:

1. Привремена истражна комисија позива главну дисциплинску тужитељку
Канцеларије дисциплинског тужиоца Високог судског и тужилачког савјета БиХ
(ВСТС) Алену Курспахић Надаревић и замјеника главне дисциплинске
тужитељке Канцеларије дисциплинског тужиоца ВСТС-а Мирзу Х. Омеровића
да се појаве на свједочењу пред Комисијом на 13. сједници, која ће бити одржати
01. 10. 2020. године;

2. Привремена истражна комисија позива предсједника Суда Босне и Херцеговине
Ранка Дебевеца да се појави на свједочењу пред Комисијом на 14. сједници, која
ће бити одржана 08. 10. 2020. године.

Привремена истражна комисија је након краће расправе донијела и сљедеће закључке:

1. Привремена истражна комисија позива судију Основног суда Брчко Дистрикта БиХ
Недељка Табаковића, адвокате Ифета Ферагета и Марка Драгића и представника
Клуба новинара Бањалука да се појаве на свједочењу пред Комисијом на једној од
наредних  сједница, чији ће датум бити накнадно одређен.

2. Задужује се секретаријат Комисије да ступи у контакт сa наведеним особама, с
циљем разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред Комисијом.

Сједница Комисије завршена је у 13.20 часова.

Секретар Предсједавајући
Привремене истражне комисије Привремене истражне комисије

Соња Абдуловски Дамир Арнаут



Број: 01-50-4-986-10/20
Сарајево, 15. 09. 2020. године

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ БиХ
КАНЦЕЛАРИЈА ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА
н/р Главне дисциплинске тужитељице Алене Курспахић – Надаревић
н/р замјеника Главне дисциплинске тужитељице Мирзе Х.Омеровића

Поштовани,

На основу члана 10. став (1) тачка а) Закона о парламентарном надзору („Службени гласник
БиХ”, број 25/18), члана 188. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20) и члана 3.
став (2) Пословника Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и
Херцеговине, Привремена истражна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Привремена истражна комисија) на 10. сједници, одржаној 14.09.2020. године,
једногласно је усвојила сљедећи

ЗАКЉУЧАК

Привремена истражна комисија позива Главну дисциплинску тужитељицу Канцеларије
дисциплинског тужиоца Алену Курспахић – Надаревић и замјеника Главне
дисциплинске тужитељице Мирзу Х.Омеровића да се појаве на свједочењу пред
Комисијом у четвртак, 01. октобра 2020. године у 13 часова.

Привремена истражна комисија одржаће, у четвртак , 01. 10. 2020. године, у Плавој сали
13. сједницу, на коју Вас позива у својству свједока, с почетком у 13 часова.

Тема свједочења односиће се на циљеве Привремене истражне комисије. Члан 2. Пословника
Привремене истражне комисије прописује:“ Привремену истражну комисију основао је
Представнички дом с циљем да истражи стање у правосудним институцијама у Босни и
Херцеговини, са посебним освртом на способност Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС)
да учествује у процесима неопходним на  путу Босне и Херцеговине ка чланству у Европској
унији.“

У складу са чланом 6. став (2) Пословника Привремене истражне комисије, свједоци имају права
и дужности утврђене Уставом БиХ, Законом о парламентарном надзору, те Пословником
Представничког дома.

С поштовањем,
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ
Дамир Арнаут

Доставити:
- наслову
- а/а
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Sarajevo, 3. 12. 2020. 

 

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH 

n/r sudije Nedeljka Tabakovića  

 

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka a) Zakona o parlamentarnom nadzoru („Službeni glasnik BiH”, broj 

25/18), člana 188. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 

(„Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20) i člana 3. stav (2) Poslovnika 

Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 

utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, Privremena istražna komisija na 

10. sjednici, održanoj 14. 9. 2020, jednoglasno je usvojila sljedeće 

 

ZAKLJUČKE 

 

1. Privremena istražna komisija poziva sudiju Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Nedeljka 

Tabakovića, advokate Ifeta Ferageta i Marka Dragića te predstavnika Kluba novinara Banja 

Luka da se pojave na svjedočenju pred Komisijom na jednoj od narednih sjednica, čiji će 

datum biti naknadno određen.  

 

2. Zadužuje se sekretarijat Komisije da stupi u kontakt s navedenim osobama, s ciljem 

razmatranja najoptimalnijeg datuma za njihovo svjedočenje pred Komisijom. 

 

Kako je 2.12.2020. usaglašen kao najoptimalniji datum u Vašoj komunikaciji sa sekretarijatom 

Komisije, molimo da se odazovete na svjedočenje na 19. sjednici Privremene istražne komisije  7. 

12. 2020. u 15 sati, u sali 1 na drugom spratu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg 

BiH 1, Sarajevo.  

 

Tema svjedočenja odnosit će se na ciljeve Privremene istražne komisije. Član 2. Poslovnika Privremene 

istražne komisije propisuje: „Privremenu istražnu komisiju osnovao je Predstavnički dom s ciljem da 

istraži stanje u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na sposobnost 

Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) da učestvuje u procesima neophodnim na putu Bosne i 

Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji“.  

 

U skladu sa članom 6. stav (2) Poslovnika Privremene istražne komisije, svjedoci imaju prava i dužnosti 

utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o parlamentarnom nadzoru, te Poslovnikom Predstavničkog doma.  

  

S poštovanjem,  

  PREDSJEDAVAJUĆI  

PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE  

Damir Arnaut 

 

 

 
Dostaviti: 

- Sudiji Osnovnog suda Brčko distrikta BiH  

- a/a 



NEAUTORIZIRAN TRANSKRIPT

10. SJEDNICE PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA UTVRĐIVANJE STANJA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BiH

održane 14. 09.2020. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

DAMIR ARNAUT

Dobar dan, otvaram 10. sjednicu Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne
skupštine BiH. Za danas je predložen dnevni red sa tri tačke.

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika devete sjednice
2. Saslušanje svjedoka pred privremenom istražnom komisijom Gordane Tadić, glavne tužiteljice

tužilaštva Bosne i Hercegovine
3. Tekuća pitanja

Otvaram raspravu o dnevnom redu. Da li ima prijavljenih? Nema prijavljenih. Konstatujem da je u skaldu
sa poslovnikom dnevni red kako je predlože usvojen i prelazim na prvu tačku dnevnog reda,

Ad. 1  Usvajanje zapisnika devete sjednice

Prijedlog zapisniak ste dobili. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Stavljam zapisnik na
glasanje. Ko je za ? Konstatujem da je zapisnik sa devete sjednice istražne komisije usvojen jednoglasno.
Prelazimo na treć tečku dnevnog reda

Ad. 2 Saslušanje svjedoka pred privremenom istražnom komisijom Gordane Tadić glavne
tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine

Sekretarijat komisije je zaprimio u petak dopis Tužilaštva Bosne i Hercegovine u kojem se navodi, usljed
ranije peuzetih, a neodložnih obaveza, obavještavamo vas da nisam u mogućnosti pristupiti vašoj sjednici.
U potpisu Gordana Tadić, glavna tužiteljica tužilaštava Bosne i Hercegovine. I do sada je komisija imala
odgađanja od određenih osoba koje je pozvala, tako da bih ja pod ovom tačkom dnevnog reda jednosavno
sugerisao da svjedočenje glavne tužiteljice Goradne Tadić sada zakažemo za 24. 09, četvrtak u 13 sati.
Otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Nema prijavljenih. Ko je za ? Ovaj za ključak je usvojen jednoglasno.
Seketarijat će pripremiti akt kojim se gosopđa Gordana Tadić glavna tužiteljica, tužilašata BiH  u skladu sa
zaključkom komisije poziva na svjedočenje pred ovom komisijom u četvtak 24. 09 u 13 sati.

Ovim smo iscrpili materijal za ovu tačku dnevnog reda i prelazimo na iduću tačku dnevnog reda

Ad. 3 Tekuća pitanja



Dakle, mi smo zaprimili veliki broj pozitivnih odgovora od strane osoba i institucija kojima smo uputili
poziv za svjedočenje. Dakle, u skaldu sa našom praksom zamolili smo i da sugerišu datume i za njihova
svjedočenja, završili smo ovo oko gospođe Tadić. Sad idemo na Ured disciplinskog tužioca, kada su u
pitanju gospođa Alena Kuspahić i njen zamjenik Mirza Hadžiomerović, oni su istakli određene datume i u
skaldu sa onim što su oni naveli predlažem da ih pozovemo 01.10 u 13 sati. Da zakažemo njihovo
svjedočenje. Da li ima ikakvih sugestija oko toga ? Stavljamo ovaj prijedloga na glasanje. Ko je za?
Usvojeno jednoglasno. Dakle, navedene osobe iz ureda disciplinskog tužioca VSTV-a , pozivamo ih da
nam se pridruže na svjedočenju 01.10 u 13 sati.

Kada je u pitanju predsjednik Suda BiH, koji je ranije zamolio da se njegovo svjedočenje odgodi, on se ili
njegov ured, je u kontaktu sa skretarijatom istražne komisije, sugerisani su određeni datumi, na osnovu
onoga što je sudija Debevec dostavio 08. 10 izgleda kao priladan datum. Podjsećam te sedmice će biti
gotovo sigurno biti i sjednica predstavničkog doma tako do da ja predlažem da se, sudija Debevec pozove
08. 10 u13 sati. Da li ima ikakvih prijedloga oko toga ? Nema, onda da glasamo. Sudija Debevec 8. 10 u
13 sati. Ko je za ? I ovo je usvojeno jednoglasno.

Sad ovako, ja imam određene prijedloge da pozovemo iduće osobe, ovo je u skladu sa, zamolim članove
da dostave bilo kakve prijedloge koje imaju. Naravno, razmotrićemo ukoliko ih bude tokom sjednice, ali
evo. Predlažem da se pozove sudija Nedeljko Tabaković, sudija osnovnog suda Brčko. I naravno nećemo
sad zakazivati datum već će sekretarijat stupiti u kontakt. Također, od advokata Ifet Feraget i Marko Dragić,
te da se pozove klub novinara iz Republike Srpske da dostave svoj prijedlog i osobe koja će ih predstavljati
i da se odredi datum. Dakle, ovo su moji prijedlozi sudija Nedeljko Tabaković, Ifet Feraget, Marko Dragić
i Klub novinara. Možemo li oovome glasti pa ću ja otovriti raspravu za bilo koje druge prijedloge
razmotrimo. Ko je za ova četiri imena ? Jednoglesno usvojeno. Hvala vam. Znači zadužuje se sekretarijat
da u skaldu sa dosadašnjom praksom komisije da sa navedenima stupi u kontakt i razmotri optimalne
datume i termie za njihova svjedočenja pred komisijom. Podsjećam da već imamo odeređene datume od
udruženja novinara, čekamo isto tako prijedloge od Udruženja BH novinari i Udruženja novinara RS.
Pokušat ćemo da sve ove novinarske udruge uradimo u jednom ili eventualno dva svjedočenja, ali
vidjećemo kako se ovi ostali budu očitovali oko datuma.

Otvaram raspravu pod tačkom tri, tekuća pritanja. Gospodin Borenović. Izvolite.

BRANISLAV BORENOVIĆ

Dobro nisam se htjeo javljti oko ovih glasanja, mislili ste na Klub novinara Banja Luka koji je jako aktivan,
jel tako ?

DAMIR ARANUT

Tako je

BRANISLAV BORENOVIĆ

Jer imamo udruženje novinara Republike Srpske i u okviru BH novinara djeluje klub novinara Banja Luka.
Samo pod tekućim pitanjem u skladu sa aktivnostima, gdje smo imali vezano za spacifičan rad kad je u
pitanju krivično zakonodavstvo i javnih nabavki, planirajte da će sledeće sedmice vjerovatno biti jedna
konferencija vezano za oblast javnih nabavki u BIH u kojim će učešće uzeti predstavnici institucija koje se
bave javnim nabavkama BiH, Agencija za javne nabavke, kancelarija za žalbe, također, delegacije Evropske
unije i jednim djelom nevladin sektor koji će u razgovoru sa nama, članovima privremene istražne komisje
i jednim brojem poslanika iz entitesog i parlamenta Republike Srpske i Ferderacije BiH pokušati da damo
odeređene odgovore na ono što nas najviše zanima. Dosadašnja iskustva i naravno izazovi sa kojim se



suočavamo kada je upitanju oblast javnih nabavki. Tako da planirate, ja ću biti slobodan da vas obavjestim
sve, najkasnije sutra da možete planirati svoje aktivnosti. U skladu sa dogovormo koji smo imali sa nekih
od prethodnih sjednica da ćemo posedno se fokusirati, obzirom na stanje u pravosuđu, ali i na krivično
zakonodavstvo i oblast javnih nabavki, jer očigledno da u javnim nabavkama ima mnogo, mnogo izvora,
za pravosudne institucije, a posebno neke koruptivne radnje kojih je očigledno bilo u prethodnom periodu
i koje treba i ustvari, moguća rješenja po tom pitanju. Samo kratko, pa ću ja biti slobodan da obavjetstim ,
najkasnije sutra, o terminu.

DAMIR ARANUT

Hvala puno gospodine Borenović, i evo podjsećam to je ona sradnja koju je istražna komisija ostvarila sa
NDI- em i taj seminar će biti jedna odlična prilika za komisju. Naravno NDI to sve finasira tako da nema
troška za budžet institucija BiH. Ima li još prijavljenih za raspravu, pod ovom tačkom dnevnog reda? Ja vas
podsjećam da mi u 15. 45 danas imamo 11 sjednicu Privremen istražne komisije, na kojoj će se obaviti
saslušanje svjedoka, gospodina Farisa Vehabovića, sudije ispred BiH u Evropskom sudu za ljudska prava
u Strazburu. Sjednica komisje će biti naravno u ovom istom obliku, ali će se sudija Vehabović, članovima
komisije obrati putem video linka. Otvorena je sjednica za javnost, ja sam, ovo sad radi medija govorim,
obavješten da će članovi komisje imati slušalice, radi mikorfonije ili kako već, ali evo ukoliko je moguće
da tehničke služba parlamentarne skupštine BiH omoguće na neki način da i mediji prate te uživo
svjedočenje sudije Vehabovića. Mislim da će biti izuzetno interesanstno. Ukoliko je ikako moguće iz neke
druge sobe da bi se izbjegla mikrofonija. U svakom slučaju pristup toj sali, to je 2/2 jel ? 2/1 će biti
omogućen, moći će mediji u svakom slučaju prisistvovati, snimke raditi. Ja evo zaista molim tehničke
služba da omoguće ako je ikako moguće da i  mediji uživo prate to svjedočenje. Da se iznađe neki način
kako bi se izbjegla mikrofonija ukoliko to nikako ne bude moguće, mi ćemo onda, ja ću tražiti od službi da
postave audio snimak tog svjedočenja na web stranicu komisije. Ali evo prije no dođemo u tu situaciju, ja
zaista molim tehničkeslužbe da pokušaju omogućiti uživo praćenje ovog svjedočenja.

Zaključujem 10 sjednicu privremene istražne komisije i vidimo se danas u 15. 45 sati. Hvala vam


	10. sjednica - poziv sa Dnevnim r.-Privr.istra.kom.PDPSBiH za utvr.stanja u pravos.instit. BiH- zadnji put OBJEDINJENI-4-12-20- .-14.9.2020.- S.pdf (p.1-6)
	10. sjednica - poziv sa Dnevnim r.-Privr.istra.kom.PDPSBiH za utvr.stanja u pravos.instit. BiH- OBJEDINJENI SVI DOK.-14.9.2020.-S.pdf (p.1-4)
	10. sjednica - poziv sa Dnevnim r.-Privr.istra.kom.PDPSBiH za utvr.stanja u pravos.instit. BiH- OBJEDINJENI SVI DOK.-14.9.2020.-S.pdf (p.1-2)
	10. sjednica Priv. istrazne komisije PD - dnevni red - S.pdf
	Zakljucak 10. sjednice- poziv IK za sudije OS Brcko Distrikt-N.Tabakovic,M.Dragic i I.Fereget-14.9.2020.-S (1)

	S Zapisnik 10 Sjednice.pdf (p.3-4)

	poziv glavnoj disciplinskoj tužiteljici S.pdf (p.5)

	10 Privremena istrazna komisija PD - stanje u pravosudu 14. 09 2020.pdf (p.7-9)

