
Број: 01-50-4-986- 21/20
Сарајево, 08. 12. 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 21. 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 утoрак, 15. 12. 2020. године, у згради Парламентарне скупштине
БиХ, у сали 1/II спрат, с почетком у 13 часова.

За сједницу предлажем сљедећи
ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника 19. и 20. сједнице;
2. Саслушање свједока судије Божидарке Додик – Врховни суд Федерације БиХ;
3. Текућа питања.

Позивамо Вас да сједници обавезно присуствујете.

У случају потребе, можете контактирати Канцеларију секретара Привремене истражне комисије
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
Доставити:
- члановима
- а/а



 

 

Број: 01-50-4-986-2120 

Сарајево, 15. 12. 2020. 

 

З А П И С Н И К 

са 21. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним 

институцијама БиХ 

 

Сједница Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине 

(у даљем тексту: Комисија) одржана је 15. 12. 2020, с почетком у 13 часова. 

 

Сједници су присуствовали чланови Комисије: Дамир Арнаут, Бранислав Бореновић, 

Алма Чоло, Златан Бегић, Мира Пекић и Драган Мектић. 

 

Сједници нису присуствовали чланови Комисије Зукан Хелез и Мирјана Маринковић 

Лепић.  

 

Сједници су, такође, присуствовали: Зоран Бркић из Сектора за односе с јавношћу, Игор 

Бајић, секретар Комисије, те представници медија. 

 

Комисија је једногласно усвојила сљедећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са 19. и 20. сједнице; 

2. Саслушање свједока судије Божидарке Додик – Врховни суд Федерације БиХ; 

3. Текућа питања. 

 

 

Ад. 1. Усвајање записника са 19. и 20. сједнице 

 

Записници са 19. и 20. сједнице једногласно су усвојени. 

 

Ад. 2.  Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом судије 

Божидарке Додик – Врховни суд Федерације БиХ 

 

Судија Врховног суда Федерације БиХ је у свом свједочењу пред члановима Привремене 

истражне комисије изнијела своје виђење о стању у правосуђу БиХ, те истакла неколико 

битних чињеница које се односе на тренутно стање и евентуално побољшање стања у 

правосуђу БиХ. 

 



 

Судија Додик истакла је проблем одвојености Високог судског и тужилачког савјета БиХ 

од стручне заједнице и од правосудних институција, и указала да тај процес прогресивно 

напредује.  

Овакво стање угрожава интегритет ВСТС-а БиХ као регулаторног тијела за рад 

правосудних институција у Босни и Херцеговини. 

Именовање судија и руководећих кадрова у правосудним институцијама истакнуто је као 

још један од проблема у раду правосуђа. Судија Врховног суда Федерације БиХ сматра да 

некопетентни кадрови који су именовани за послове које треба да обављају проузрокују 

неповјерење јавности у рад правосудних органа. 

Посебан проблем представља однос медија и правосудних институција. Указала је да 

судови нису довољно транспаретни у свом раду, али и да медији често наступају 

сензационалистички, а не по принципима медијске професије. 

Проблем у раду судова и тужилаштава представља и различитост правила о нормирању 

рада судија и тужилаца, престанак важења правног акта о оцјењивању рада судија и 

тужилаца  те трајање мандата предсједника судова и главних тужилаца. 

Као један од проблема судија Божидарка Додик нагласила је питање опредијељености 

БиХ као државе да се бори против корупције и организованог криминала. Истакла је да у 

Федерацији БиХ, нажалост, постојећи Закон о борби против корупције и организованог 

криминала из 2014. године још није у примјени. 

Судија Врховног суда Федерације БиХ Божидарка Додик у свом свједочењу се осврнула 

и на питање струковних удружења судија и тужилаца, успостављање одјела за борбу 

против организованог криминала и корупције, питања сукоба интереса чланова ВСТС-а, 

као и питања повреде њихове дужности. 

По окончању саслушања свједока, чланове Привремене истражне комисије интересовало 

је, између осталог, и које законске прописе је потребно измјенити с циљем ефикаснијег 

рада правосуђа у БиХ и враћања његовог интегритета, те на који начин је могуће уредити 

питање оцјене стручности особа које раде у правосудним институцијама, односно оцјене 

квалитета рада судија на судовима нижих судских инстанци. 

Саслушање свједока у цјелини је садржано у неауторизованом транскрипту тонског 

записа  сједнице који је саставни дио овог записника. 

 

Ад. 3. Текућа питања 

 

Привремена истражна комисија једногласно је усвојила сљедеће закључке 

1. Од надлежних служби Секретаријата ПСБиХ тражи се да поставе тонске записе свих 

сједница Комисије на веб-страницу Парламентарне скупштине БиХ и да наставе 

постављати тонске записе свих наредних сједница Привремене истражне комисије. 

2. Канцеларији дисциплинског тужиоца доставити допис судије Основног суда Брчко 

Дистрикта БиХ Недељка Табаковића на даље поступање, као и копије поднеска у 

прилогу наведеног дописа. 

3. Од Канцеларије дисциплинског тужиоца тражи се информација о поступању по раније 

донесеним закључцима Привремене истражне комисије.  

 

Сједница Комисије завршена је у 15.20 часова. 

 



 

 

 

Секретар     Предсједавајући  

Привремене истражне комисије Привремене истражне комисије  

Игор Бајић  Дамир Арнаут 


