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Сарајево, 27. 11. 2020.

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, 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,
сазивам 18. 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 сриједу, 02. 12. 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 16. и 17. сједнице;
2. Разматрање Трећег годишњег извјештаја ОЕБС-а о одговору правосуђа на

корупцију: Синдром некажњивости
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: 033 286 068 или на e-mail адресу:
igor.bajic@parlament.ba или sonja.abdulovski@parlament.ba.

С поштовањем,
Предсједавајући Привремене истражне комисије

Дамир Арнаут, с.р.



Доставити:

- наслову
- а/а
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САВЈЕТ МИНИСТАРА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

На основу члана 10. став (1) тачка б) 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) тачка е) 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 18. сједници одржаној 02. 12. 2020. 

године, једногласно је усвојила сљедећи  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

У вези са Трећим годишњим извјештајем Мисије ОЕБС-а у БиХ о одговору правосуђа 

на корупцију: Синдром некажњивости, Привремена истражна комисија тражи од Савјета 

министара БиХ да одмах предузме конкретне мјере с циљем санирања свих проблема са 

правосуђем на које се у Извјештају указује, са посебним освртом на упућивање 

законских рјешења у парламентарну процедуру, укључујући и законске приједлоге 

којим би се осигурала одговорност тренутног сазива Високог судског и тужилачког 

савјета БиХ (ВСТС) за овакво стање у правосуђу, у року од 60 дана од дана усвајања 

овог закључка.      

 

С поштовањем, 

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

   Дамир Арнаут 

 

 

Доставити: 

 

- Савјет министара БиХ 

-  а/а 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

На основу члана 10. став (1) тачка б) 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) тачка е) 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 18. сједници одржаној 02. 12. 2020. 

године, једногласно је усвојила сљедећи  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

С обзиром на јасно упозорење шефа Мисије Европске уније у БиХ, изречено током 

презентације Извјештаја, да Босна и Херцеговина не може добити кандидатски статус 

за чланство у Европској унији док се не унаприједи стање у правосуђу, Привремена 

истражна комисија тражи од Дирекције за европске интеграције БиХ да је извијести 

о свим предузетим или планираним корацима Дирекције према надлежним домаћим 

институцијама како би ово питање добило приоритетни третман.   

 

 

С поштовањем, 

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

   Дамир Арнаут 

 

 

Доставити: 

 

- Дирекцији за европске интеграције  БиХ 

-  а/а 
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ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

На основу члана 10. став (1) тачка б) 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) тачка е) 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 18. сједници одржаној 02. 12. 2020. 

године, једногласно је усвојила сљедећи  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Привремена истражна комисија тражи од ВСТС-а да у року од 15 дана достави одговоре 

на сљедећа питања: 

 

 

a. Због чега је у извјештајном периоду дошло до „затајења кривичноправног 

система које је довело до de facto некажњивости за починиоце бројних тешких 

дјела“ (корупције), са конкретним освртом на разлоге за „драматичан пад у 

броју нових оптужница“, „нагли пад у стопи осуђујућих пресуда“, те „све 

дуже трајање поступака“, трендове који су описани у Поглављу 1? 

 

б.  Због чега постоји „неспремност ВСТС-а да подржи етичке стандарде и осигура  

           одговорност у правосуђу“, са посебним освртом на примјере непримјереног             

           понашања правосудних институција у 2019. години, који су размотрени у    

           Поглављу 2 ? 

 

      в. С обзиром да се у Извјештај указује и на „толико крајње погрешно тумачење     

          закона“ унутар  самог ВСТС-а, да ли је ВСТС већ предузео мјере едукације с    

          циљем санирања овог забрињавајућег проблема?  

 

      г. Да ли је ВСТС заузео званичан став по питању Извјештаја? 

 



 

      д. Да ли су јавно изнесени ставови предсједника ВСТС-а о Извјештају и     

           надлежностима ОЕБС-а званичан став ВСТС-а? 

 

      ђ. Да ли је ВСТС започео процес предузимања мјера усмјерених на санирање  

          проблема наведених у Извјештају? 

 

С поштовањем, 

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

   Дамир Арнаут 

 

 

Доставити: 

 

- Високи судски и тужилачки савјет БиХ 

-  а/а 
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З А П И С Н И К
са 18. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома

Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним
институцијама БиХ

Осамнаеста сједница Привремене истражне комисије Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Комисија) одржана је 02. 12. 2020, с почетком у
13 часова.

Сједници су присуствовали чланови Комисије: Дамир Арнаут, Бранислав Бореновић,
Зукан Хелез,  Мирјана Маринковић Лепић, Алма Чоло, Златан Бегић и Мира Пекић.

Сједници није присуствовао члан Комисије Драган Мектић.

Сједници су, такође, присуствовали: Лана Вулетић из ОЕБС-а, Енвер Богућанин из
Сектора за односе с јавношћу, Тео Рогић, стручни сарадник у Уставноправној комисији
Представничког дома, Соња Абдуловски, секретар Привремене истражне комисије, те
представници медија.

Комисија је једногласно усвојила сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 16. и 17. сједнице;
2. Разматрање Трећег годишњег извјештаја ОЕБС-а о одговору правосуђа на

корупцију: Синдром некажњивости;
3. Текућа питања.

Ад. 1. Усвајање записника са 16. и 17. сједнице

Записник са 16. сједнице једногласно је усвојен, без примједаба.
Записник са 17. сједнице једногласно је усвојен, без примједаба.

Ад. 2. Разматрање Трећег годишњег извјештаја ОЕБС-а о одговору правосуђа на
корупцију: Синдром некажњивости



Предсједавајући Привремене истражне комисије отворио је расправу о овој тачки
дневног реда, нагласивши да је Трећи годишњи извјештаја ОЕБС-а јавно презентован
те да је шеф Делегације Европске уније у БиХ Јохан Сатлер јасно рекао да ако не буде
напретка на реформи правосуђа, БиХ неће добити статус кандидата за чланство у
Европској унији.

Отоворена је расправа у којој су учествовали сви чланови Привремене истражне
комисије. Након расправе, чланови Привремене истражне комисије једногласно су
усвојили сљедеће закључке:

1. У вези са Трећим годишњим извјештајем Мисије ОЕБС-а у БиХ о одговору
правосуђа на корупцију: Синдром некажњивости, Привремена истражна
комисија тражи од Савјета министара БиХ да одмах предузме конкретне мјере с
циљем санирања свих проблема са правосуђем на које се у Извјештају указује, са
посебним освртом на упућивање законских рјешења у парламентарну процедуру,
укључујући и законске приједлоге којим би се осигурала одговорност тренутног
сазива Високог судског и тужилачког савјета БиХ (ВСТС) за овакво стање у
правосуђу, у року од 60 дана од дана усвајања овог закључка.

2. Привремена истражна комисија тражи од ВСТС-а да у року од 15 дана достави
одговоре на сљедећа питања:

a. Због чега је у извјештајном периоду дошло до „затајења кривичноправног
система које је довело до de facto некажњивости за починиоце бројних тешких
дјела“ (корупције), са конкретним освртом на разлоге за „драматичан пад у
броју нових оптужница“, „нагли пад у стопи осуђујућих пресуда“, те „све
дуже трајање поступака“, трендове који су описани у Поглављу 1?

б. Због чега постоји „неспремност ВСТС-а да подржи етичке стандарде и осигура
одговорност у правосуђу“, са посебним освртом на примјере непримјереног
понашања правосудних институција у 2019. години, који су размотрени у
Поглављу 2 ?

в. С обзиром да се у Извјештај указује и на „толико крајње погрешно тумачење
закона“ унутар  самог ВСТС-а, да ли је ВСТС већ предузео мјере едукације с
циљем санирања овог забрињавајућег проблема?

г. Да ли је ВСТС заузео званичан став по питању Извјештаја?

д. Да ли су јавно изнесени ставови предсједника ВСТС-а о Извјештају и
надлежностима ОЕБС-а званичан став ВСТС-а?

ђ. Да ли је ВСТС започео процес предузимања мјера усмјерених на санирање
проблема наведених у Извјештају?



3. С обзиром на јасно упозорење шефа Мисије Европске уније у БиХ, изречено
током презентације Извјештаја, да Босна и Херцеговина не може добити
кандидатски статус за чланство у Европској унији док се не унаприједи стање у
правосуђу, Привремена истражна комисија тражи од Дирекције за европске
интеграције БиХ да је извијести о свим предузетим или планираним корацима
Дирекције према надлежним домаћим институцијама како би ово питање добило
приоритетни третман.

Ад. 3. Текућа питања

У оквиру ове тачке дневног реда, чланови Привремене истражне комисије усвојили су
закључак којим се задужују секретари Привремене истражне комисије да изврше
анализу свих пристиглих представки које грађани упућују Привременој истражној
комисији и предложе којим институцијама би наведене представке требало послати на
даље поступање.

Такође, предсједавајући Привремене истражне комисије нагласио је да ће 08. 12. 2020.
у 14 часова  бити одржана видео-конференције чланова Привремене истражне комисије,
Мисије ОЕБС-а у БиХ и Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС-
а са сједиштем у Варшави (ОДИХР), на којој ће члановима бити презентоване Смјернице
о парламентарним истрагама правосудних активности.

Сједница Комисије завршена је у 14 часова.

Секретар Предсједавајући
Привремене истражне комисије                                      Привремене истражне комисије

Соња Абдуловски Дамир Арнаут
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