
 

 

Број: 01-50-4-237-36/22 

Сарајево, 20. 07. 2022. 

 

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 

сa 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 36. 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 уторак, 26. 07. 2022, године у згради Парламентарне скупштине 

БиХ, у  сали 1, други спрат,  у 14. 30  часова. 

За сједницу предлажем сљедећи  

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са 35. сједнице; 

2.  Достава Извјештаја Привремене истражне комисије  институцијама на поступање;  

3. Захтјев тужилаштвима за формирање ударних група за кршење изборног 

законодавства; 

4. Разматрање представки упућених  Привременој истражној комисији; 

 

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 

mailto:igor.bajic@parlament.ba
mailto:sonja.abdulovski@parlament.ba


 

 

Broj: 01-50-4- 237-36/22 

Sarajevo, 28. 07. 2022. 

 

З А П И С Н И К 

са 36. 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 28. 07. 2022, с почетком у 10 часова. 

 

Сједници су присуствовали чланови Комисије: Дамир Арнаут, Драган Мектић, 

Бранислав Бореновић, Зукан Хелез, Мира Пекић, Алма Чоло и Златан Бегић. 

 

Сједници из оправданих разлога није присуствовала Мирјана Маринковић Лепић. 

 

Сједници су, такође, присуствовали: Зоран Жужа и Енвер Богућанин из Сектора за 

односе с јавношћу, свједоци пред Комисијом: Сања Станковић, Нина Раткушић, Вера 

Марковић, Ениса Пазаља и њена адвокатица Иња Пашалић и Зоран Лујић, Соња 

Абдуловски, секретар Комисије, те бројни представници медија.  

 

Предсједавајући је констатовао постојање кворума за одржавање 36. сједнице Комисије, 

отворио сједницу и предложио члановима да се изјасне о предложеном дневном реду 

сједнице. 

 

Комисија је једногласно усвојила сљедећи 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са 35. сједнице; 

2. Достављање Извјештаја Привремене истражне комисије институцијама на 

поступање; 

3. Захтјев тужилаштвима за формирање ударних група за кршење изборног 

законодавства;  

4. Разматрање представки упућених Привременој истражној комисији; 

 

Ад. 1.  Усвајање Записника са 35. сједнице 

 

Записник са 35. сједнице, одржане 08. 06. 2022. године, усвојен је једногласно, без 

примједаба.  

 



 

 

 

  

Ад. 2.  Достављање Извјештаја Привремене истражне комисије институцијама на 

            поступање 

Након расправе, чланови Комисије једногласно су усвојили закључак који гласи: 

„Извјештај Привремене истражне комисије доставља се Савјету министара БиХ, 

Министарству правде БиХ, Високом судском и тужилачком савјету БиХ, Канцеларији  

дисциплинског тужиоца, Институцији омбудсмена за људска права БиХ, Тужилаштву 

БиХ, Суду БиХ, те другим институцијама Босне и Херцеговине на које се Извјештај 

односи, те се од њих тражи да имплементирају препоруке и поступе по налазима 

наведеним у Извјештају.“ 

 

Ад. 3. Захтјев тужилаштвима за формирање ударних група за кршење изборног 

законодавства 
 

У оквиру ове тачке дневног реда Комисија је једногласно усвојила сљедећи закључак: 

„Привремена истражна комисија сугерише тужилаштвима у Босни и Херцеговини да у 

што скоријем року формирају ударне групе посвећене откривању кршења изборног 

законодавства и спречавању изборних превара.“ 

 

Ад.4. Разматрање представки упућених Привременој истражној комисији 

Предсједавајући Комисије нагласио је да ће у оквиру ове тачке дневног реда пред 

Комисијом свједочити грађанке и грађани који су тражили да лично образложе своје 

представке.  

 

Након тога пред Комисијом су свједочили подносиоци представки: Сања Станковић, 

Нина Раткушић, Вера Марковић, Ениса Пазаља и њена адвокатица Иња Пашалић, те 

Зоран Лујић.  

 

1. Привремена истражна комисија одмах доставља тонски запис 36. сједнице 

Привремене истражне комисије ВСТС-у, Канцеларији дисциплинског тужиоца, 

Тужилаштву БиХ, Дирекцији за координацију полицијских тијела, Агенцији за 

превенцију корупције, те Одбору за жалбе грађана.  

2. Привремена истражна комисија ће стенограм доставити овим институцијама чим 

он буде израђен, али Привремена истражна комисија инсистира да наведене 

институције тражене активности покрену без одгађања на основу тонског записа.  

3. По питању свједочења Сање Станковић, Нине Раткушић и Зорана Лујића, 

Привремена истражна комисија тражи од ВСТС-а и Канцеларије  дисциплинског 

тужиоца детаљне информације и став о изнесеним наводима, те о активностима 

које су већ предузете или ће бити предузете, а у вези са свим изнесеним наводима. 

Привремена истражна комисија инсистира да се тражено достави најкасније до 

15. августа 2022. године. 



 

4. По питању свједочења Вере Марковић, Привремена истражна комисија тражи 

детаљне информације и став од Дирекције за координацију полицијских тијела, 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције 

(АПИК), Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ, ВСТС-а и 

Канцеларије дисциплинског тужиоца о изнесеним наводима и активностима које 

су предузете и активностима које ће бити предузете. Привремена истражна 

комисија инсистира да се тражено достави најкасније до 15. августа 2022. године.  

5. По питању свједочења Енисе Пазаље и њене адвокатице Иње Пашалић, 

Привремена истражна комисија тражи од ВСТВ-а и Канцеларије  дисциплинског 

тужиоца детаљне информације и став о комплетном случају и свим изнесеним 

наводима, укључујући и то да ли су дисциплинске комисије ВСТС-а које су раније 

одлучивале о пријави Пазаље изабране путем ДКЦМС-а, те ако јесу, достављање 

документације која то потврђује. Привремена истражна комисија од Канцеларије 

дисциплинског тужиоца такође тражи информацију о томе да ли је поступио по 

службеној дужности везано за наводе о накнадном мобингу од стране 

предсједника Кантоналног суда у Сарајеву Владимира Шпољарића, те да ли то 

планира да уради. Привремена истражна комисија инсистира да ВСТС по овом 

питању хитно одржи сједницу с циљем разматрања цијелог случаја. Привремена 

истражна комисија инсистира да се информације доставе и да ВСТС одржи 

сједницу најкасније до 15. августа 2022. године.  

6. По питању свједочења Сање Станковић, Вере Марковић и Енисе Пазаље, односно 

њене адвокатице Иње Пашалић, Привремена истражна комисија доставља тонски 

запис ових свједочења Институцији омбудсмена БиХ и тражи од омбудсмена за 

људска права БиХ информације о томе да ли су до сада предузимали било какве 

активности по службеној дужности, ако нису, зашто нису, те да ли то планирају 

урадити. Привремена истражна комисија инсистира да Институција омбудсмена 

достави информације и одговоре најкасније до 15. августа 2022. године. 

7. По свим свједочењима, наведене институције треба да доставе комплетну 

документацију  која им је на располагању. 

8. Привремена истражна комисија ће своју идућу сједницу одржати у периоду од 22. 

и 26. августа 2022. године, на којој ће размотрити пристигле одговоре или њихов 

изостанак. 

 

Саставни дио овог записника је тонски запис са сједнице.  

 

Сједница Комисије завршена је у 14.00 часова. 

 

   Секретар Предсједавајући  

   Привремене истражне комисије                             Привремене истражне комисије  

         Соња Абдуловски                                                                Дамир Арнаут 

 

   



 

 

Broj: 01-50-4-237 -36/22 

Sarajevo, 28. 7. 2022.  

 

 

TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 

 

PREDMET:  Zaključak Privremene istražne komisije, dostavlja se 

 

Poštovani, 

 

Na osnovu 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) Privremena 

istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 

utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 

Privremena istražna komisija) je na 36. sjednici, održanoj 28. 7. 2022, jednoglasno usvojila 

sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

Privremena istražna komisija sugeriše tužilaštvima u Bosni i Hercegovini da u što skorijem 

roku formiraju udarne grupe posvećene otkrivanju kršenja izbornog zakonodavstva i 

sprečavanju izbornih prevara.  

 

 

S poštovanjem, 

PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE  

Damir Arnaut 
 

Dostaviti: 

- Naslovu  

- a/a 



 

 

Broj: 01-50-4-237 -36/22 

Sarajevo, 28. 7. 2022.  

 

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA  

BOSNE I HERCEGOVINE 

 

PREDMET:  Zaključci Privremene istražne komisije, dostavljaju se 

 

Poštovani, 

 

Na osnovu 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) Privremena 

istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 

utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 

Privremena istražna komisija) je na 36. sjednici, održanoj 28. 7. 2022, jednoglasno usvojila 

sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

Izvještaj Privremene istražne komisije dostavlja se Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravde 

BiH, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH), Uredu disciplinskog tužioca, Instituciji 

ombudsmena za ljudska prava BiH, Tužilaštvu BiH, Sudu BiH, te drugim institucijama Bosne 

i Hercegovine na koje se Izvještaj odnosi, te se od njih traži da implementiraju preporuke i 

postupe po nalazima navedenim u Izvještaju. 

 

S poštovanjem, 

PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE  

Damir Arnaut 
Prilog: 

Izvještaj o radu Privremene istražne komisije 

 

Dostaviti: 

- Naslovu  

- a/a 



 

 

Broj: 01-50-4-237-36/22 

Sarajevo, 28. 7. 2022.  

 

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH 

Kraljice Jelene br. 88 

71000 Sarajevo 

 

PREDMET:  Zaključci Privremene istražne komisije, dostavljaju se 

 

Poštovani, 

 

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) 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) tačka e) Poslovnika Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne 

skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i 

Hercegovine, Privremena istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine 

Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine 

(u daljnjem tekstu: Privremena istražna komisija) je na 36. sjednici, održanoj 28. 7. 2022, 

jednoglasno usvojila sljedeće  

 

ZAKLJUČKE 

 

1. Privremena istražna komisija odmah dostavlja tonski zapis 36. sjednice Privremene 

istražne komisije VSTV-u, Uredu disciplinskog tužioca, Tužilaštvu BiH, Direkciji za 

koordinaciju policijskih tijela, Agenciji za prevenciju korupcije, te Odboru za žalbe 

građana.  

2. Privremena istražna komisija će stenogram dostaviti ovim institucijama čim on bude 

izrađen, ali Privremena istražna komisija insistira da navedene institucije tražene 

aktivnosti pokrenu bez odgađanja na osnovu tonskog zapisa.  

3. Po pitanju svjedočenja Sanje Stanković, Nine Ratkušić i Zorana Lujića, Privremena 

istražna komisija traži od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca detaljne informacije i 

stav o iznesenim navodima, te o aktivnostima koje su već preduzete ili će biti preduzete, 

a vezano za sve iznesene navode. Privremena istražna komisija insistira da se traženo 

dostavi najkasnije do 15. augusta 2022. godine. 

4. Po pitanju svjedočenja Vere Marković, Privremena istražna komisija traži detaljne 

informacije i stav od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Agencije za prevenciju 

korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), Nezavisnog odbora 

Parlamentarne skupštine BiH, VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca o iznesenim 

navodima i aktivnostima koje su preduzete i aktivnostima koje će biti preduzete. 



 

Privremena istražna komisija insistira da se traženo dostavi najkasnije do 15. augusta 

2022. godine.  

5. Po pitanju svjedočenja Enise Pazalje i njene advokatice Inje Pašalić, Privremena 

istražna komisija traži od VSTV-a i Ureda  disciplinskog tužioca detaljne informacije i 

stav o kompletnom slučaju i svim iznesenim navodima, uključujući i to da li su 

disciplinske komisije VSTV-a koje su ranije odlučivale o prijavi Pazalje izabrane putem 

DKCMS-a, te ako jesu, dostaviti dokumentaciju koja to potvrđuje. Privremena istražna 

komisija od Ureda disciplinskog tužioca također traži informaciju o tome da li je 

postupio po službenoj dužnosti vezano za navode o naknadnom mobingu od strane 

predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimira Špoljarića, te da li to planira 

uraditi. Privremena istražna komisija insistira da VSTV po ovom pitanju hitno održi 

sjednicu s ciljem razmatranja cijelog slučaja. Privremena istražna komisija insistira da 

se informacije dostave i VSTV sjednicu održi najkasnije do 15. augusta 2022. godine.  

6. Po pitanju svjedočenja Sanje Stanković, Vere Marković i Enise Pazalje, odnosno njene 

advokatice Inje Pašalić, Privremena istražna komisija dostavlja tonski zapis ovih 

svjedočenja Instituciji ombudsmena BiH i traži od ombudsmena za ljudska prava BiH 

informacije da li je do sada preduzimao bilo kakve aktivnosti po službenoj dužnosti, 

ako nije, zašto nije, te da li to planira uraditi. Privremena istražna komisija insistira da 

ombudsmen dostavi informacije i odgovore najkasnije do 15. augusta 2022. godine. 

7. Po svim svjedočenjima navedene institucije treba da dostave kompletnu dokumentaciju 

koja im je na raspolaganju. 

8. Privremena istražna komisija će svoju iduću sjednicu održati u periodu između 22. i 26. 

augusta na kojoj će razmotriti pristigle odgovore ili izostanak istih. 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI 

PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE  

Damir Arnaut 
Prilog: tonski zapis 36. sjednice 

 

Dostaviti: 

- naslovu 

- a/a 


