
 

 

Број: 01-50-4-986-7/20 

Сарајево, 23. 07. 2020. 

 

 

ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

н/р тужитеља Мирослава Марковића 

 

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 6. сједници, одржаној 06. 07. 2020. године, једногласно је 

усвојила сљедећи:  

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

1. Привремена истражна комисија позива главну тужитељку Тужилаштва БиХ 

Гордану Тадић, предсједника Суда БиХ Ранка Дебевеца, тужиоца Тужилаштва 

БиХ Мирослава Марковића, судију Врховног суда Федерације БиХ Горана 

Незировића, професора Едина Шарчевића и професора Зорана Пајића 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 са наведеним особама, с 

циљем разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред 

Комисијом. 

 

С обзиром да  секретаријат Привремене истражне комисије није добио одговоре на упите 

који су Вам достављени у складу са ставом 2. претходно наведеног закључка, 

Привремена истражна комисија је на 7. сједници, одржаној 23. 07. 2020. године, 

једногласно усвојила сљедећи:  

 

ЗАКЉУЧАК:  

 

Привремена истражна комисија даје овлашћење предсједавајућем или замјенику 

предсједавајућег да се могу  званично обратити захтјевом за сарадњу позваним особама 

или институцијама сваки пут када секретари Привремене истражне комисије не остваре  

контак са особама позваним на свејдочење или се Комисији  не  доставе тражени 

материјали.  



 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на наведено, молим да Привремену истражну комисију обавијестите о 

расположивим терминима, у периоду између 24. 08. 2020. и 11. 09. 2020. године, ради 

заказивања Вашег свједочења пред Привременом истражном комисијом.  

 
 

 

 

 

С поштовањем,  

 

  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

    Дамир Арнаут 

Доставити: 

- наслову 

- а/а 


