
Број: 01-50-4-986-7/20
Сарајево, 23. 07. 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. 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, 7. сједницу
Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ (у
даљем тексту: Привремена истражна комисија) умјесто у петак 24. 7. 2020. у 10
часова,

помјера се за четвртак, 23. 07. 2020. године, у згради Парламентарне скупштине
БиХ, у Плавој сали, за вријеме паузе (за ручак) сједнице Представничког дома.

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Привремене истражне комисије;
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:

- Горана Незировића, судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине;
3. Текућа питања:

- информација о свим одговорима институција у БиХ достављеним
Привременој истражној комисији;

- информација о свим материјалима достављеним 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 е-mail
адресу: igor.bajic@parlament.ba или sonja.abdulovski@parlament.ba.

С поштовањем,

Предсједавајући
Привремене истражне комисије

Дамир Арнаут

Доставити:
- наслову
- а/а
-



 

 

Број: 01-50-4-986-7/20 

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 
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ТУЖИЛАШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

н/р главне тужитељке Гордане Тадић  

 

Поштована,  

 

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 
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На основу чл. 41. и 188. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20),
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 7. сједници, одржаној 23. 07. 2020.
године, једногласно је усвојила сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

- С циљем проучавања тема из области јавних набавки, формира се Радна група
чија је надлежност проучавање ових питања у оквиру цјелокупних надлежности
Привремене истражне комисије. Чланови ове радне групе су: Бранислав
Бореновић, Зукан Хелез и Мирјана Маринковић Лепић.

- С циљем проучавања тема из области кривичног законодавства, формира се
Радна група чија је надлежност проучавање ових питања у оквиру цјелокупних
надлежности Привремене истражне комисије. Чланови ове радне групе су: Алма
Чоло, Мира Пекић и Златан Бегић.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ

Дамир Арнаут
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На основу 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),
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 7. сједници, одржаној 23. 07. 2020.
године, једногласно је 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.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ

Дамир Арнаут
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З А П И С Н И К
са 7. 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 23. 07. 2020,
с почетком у 13 часова.

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

Сједници није присуствовао члан Комисије Зукан Хелез.

Сједници су, такође, присуствовали: Златко Вукмировић и Зоран Жужа из Сектора за
односе с јавношћу, Игор Бајић, секретар Уставноправне комисије Представничког дома,
и Соња Абдуловски, стручна савјетница у Уставноправној комисији Представничког
дома, које је Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ обавијестио да
пружају стручну и административно-техничку подршку Привременој истражној
комисији, те представници медија.

На приједлог предсједавајућег, једногласно је усвојена допуна дневног реда тачком која
гласи: Разматрање сарадње са НДИБиХ и оснивање радних група.

За сједницу је предложен и усвојен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Привремене истражне комисије;
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:

- Горана Незировића, судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине;
3. Текућа питања:

- информација о свим одговорима институција у БиХ достављеним
Привременој истражној комисији;

- информација о свим материјалима достављеним Привременој истражној
комисији.



4. Разматрање сарадње са НДИБиХ и оснивање радних група

Ад. 1. Усвајање записника са 5. и 6. сједнице Привремене истражне комисије

Заисник са 5. сједнице, одржане 02. 07. 2020. године, усвојен је једногласно, без
примједаба. Такође, записник са 6. сједнице, одржане 06. 07. 2020. године, усвојен је
једногласно, без примједаба.

Ад.2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом: Горана
Незировића, судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине

Предсједавајући је констатовао да судија Врховног суда Федерације Босне и
Херцеговине из објективних разлога није могао присуствовати овој сједници комисије,
о чему су чланови већ раније обавијештени. Договорено је да ће судија Незировић бити
позван на саслушање у задњој седмици августа или првој седмици септембра, а
секретаријат Привремене истражне комисије ће ступити у контакт с њим.

Ад. 3. Текућа питања

- Информација о свим одговорима институција у БиХ достављеним
Привременој истражној комисији:

Након краће расправе, чланови Привремене истражне комисије примили су к знању
Информацију о свим достављеним и недостављеним одговорима, односно о одговорима
институција које су одбиле сарадњу са Привременом истражном комисијом, а коју су
сачинили запослени у Секретаријату БиХ који пружају стручну и административно-
техничку помоћ Привременој истражној комисији.

- Информација о свим материјалима достављеним Привременој
истражној комисији:

Такође, чланови Привремене истражне комисије примили су к знању Информацију о
свим материјалима пристиглим за Привремену истражну комисију, коју су сачинили
запослени у Секретаријату БиХ који пружају стручну и административно-техничку
помоћ Привременој истражној комисији.

У оквиру ове тачке дневног реда Привремена истражна комисија једногласно је донијела
и 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



контакт са особама позваним на свједочење или Комисији не буду достављени тражени
материјали.

Ад.4. Разматрање сарадње са НДИБиХ и оснивање радних група

У оквиру ове тачке дневног реда чланови Привремене истражне комисије Бранислав
Бореновић и Златан Бегић упознали су Привремену истражну комисију о могућности
сарадње са НДИ-јем.
Отворена је расправа у којој су учествовали сви чланови Привремене истражне
комисије.

Након расправе, комисија је једногласно усвојила сљедеће закључке:

- С циљем проучавања тема из области јавних набавки, формира се радна група
чија је  надлежност проучавање ових питања у оквиру цјелокупних надлежности
Привремене истражне комисије. Чланови ове радне групе су: Бранислав
Бореновић, Зукан Хелез и Мирјана Маринковић Лепић.

- С циљем проучавања тема из области кривичног законодавства, формира се
радна група чија је надлежност проучавање ових питања у оквиру цјелокупних
надлежности Привремене истражне комисије. Чланови ове радне групе су: Алма
Чоло, Мира Пекић и Златан Бегић.

Сједница Комисије завршена је у 13.45 часова.

Секретарка Предсједавајући
Привремене истражне комисије Привремене истражне комисије

Соња Абдуловски Дамир Арнаут



NEAUTORIZIRAN TRANSKRIPT
7. SJEDNICE PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA UTVRĐIVANJE STANJA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BiH

održane 23.07.2020. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
DAMIR ARNAUT

Dobar dan. Imamo kvorum, svi smo tu osim gospodina Heleza koji je opravdano odsutan.
Otvaram 7. sjednicu istražne komisije.

Predlažem sledeći dnevni red:

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika 5. i 6. sednice Privremene istražne komisije,
2. Saslušanje svjedoka pred Privremenom istražnom komisijom:

- Gorana Nezirovića, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Tekuća pitanja i informacije o svim odgovorima institucija u Bosni i Hercegovini

dostavljenim Privremenoj istražnoj komisij i informacija o svim materijalima
dostavljenim Privremenoj istražnoj komisiji.

Ja bih, takođe, predložio dopunu dnevnog reda. To je saradnja sa NDI-em i osnivanje
radnih grupa komisije. Ukratko, jel gospodin Bebić tu? Ja sam mislio da je došao gospodin
Dedić? Bio je došao. Došao je, došao je, vidio sam ga…

NEPOZNAT:

Možda je izašao na bankomat…

DAMIR ARNAUT

Gospodin Borenović, gospodin Begć i ja smo imali sastanak prošle sedmice sa
predstavnicima NDI-a i oni su izuzetno zainteresovani da podrže rad Komisije, ne samo, ovaj,
deklarativno, već takođe kroz materijalna sredstva u smislu finansiranja eksperata koji bi došli da
se pojave pred Komisijom u smislu treninga, seminara i tako dalje i razgovarali smo i konkretno,
ovaj, o mogućnosti koje nam Poslovnik daje, znači svaka Komisija doma ima prema Poslovniku
pravo eksplicitno da osnuje potkomisiju ili radnu grupu i mi smo sa predstavnicima NDI-a
razgovarali da se osnuju dvije radne grupe, dakle unutar Komisije sa po tri člana.

Znači, evo gospodin Mektić i ja, s obzirom smo predsjedavajući i zamjenik
predsjedavajućeg ne bi uzimali učešće u tim radnim grupama i onda ostaje šest i podijelili bi se u
još te dvije radne grupe, dakle jedna radna grupa da bude za javne nabavke, a druga, mislim je
gospodin Begić predložio za krivično zakonodavstvo, jeli tako?



O tome smo pričali. Uglavnom, evo ovako, hajde sad ću, ja sad stavljam prijedlog dopune
dnevnog reda, ako se to usvoji onda ćemo svim detaljima kad dođemo, to bi onda bila jel… četvrta
tačka.

Ko je za ovu dopunu dnevnog reda? Usvojeno jednoglasno. Dakle, konstatujem, ima li
još prijedloga za izmene i dopune dnevnog reda. Nema. Konstatujem da smo usvojili dnevni red
sa ovom dopunom: 4. razmatranje saradnje sa NDI-em i osnivanje radnih grupa komisije

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda:

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 5. i 6. sjednice Privremene istražne komisije

DAMIR ARNAUT

Prijedloge zapisnika ste dobili. Otvaram raspravu.

Nema prijavljenih za raspravu. Stavljam zapisnik sa 6. sjednice Komisije na glasanje. Ko
je za usvajanje zapisnika? Zapisnik usvojen jednoglasno. Stavljam na glasanje predlog zapisnika
sa 6. sjednice Privremene istražne komisije. Ko je za? Zapisnik sa 6. sjednice usvojen jednoglasno.

Ad. 2 Saslušanje svjedoka pred Privremenom istražnom komisijom, gospodina
Nezirovića, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

DAMIR ARNAUT

Gospodin Nezirović, sudija Nezirović je, a kako sam obavješten od strane Sekretarijata
Privremene istražne komisije, obavijestio da je bio u kontaktu sa zaraženom osobom, koja je
zaražena Kovidom 19. Nadasve opravdano odsustvo sa današnje sjednice i kako sam, takođe,
razumio predstavnike sekretara sudija Nezirović je u kontaktu sa njima i već sada dogovaraju novi
termin koji bi se obzirom na godišnji odmor se desio početkom septembra, jel tako? Krajem
avgusta ili početkom septembra mi smo na kolektivnom godišnjem odmoru, ja mislim do 23.
avgusta. Ovaj, ja ću samo onda zamoliti Sekretarijat da u skladu sa našim već usvojenim
zaključkom, nastavi konsultacije sa sudijom Nezirovićem, s ciljem iznalaženja prikladnog termina,
dakle ili u zadnjoj sedmici avgusta ili hajde da idemo odmah, znači na prvu sedmicu septembra
najkasnije. To, ti kontakti će se nastaviti, tako da će onda ova ova tačka dnevnog reda se opet naći
pred istražnom komisijom.

Otvaram raspravu oko ove tačke dnevnog reda, čisto poslovnički radi. Da li da li ima prijavljenih?
Nema. Zaključujem raspravu po drugoj tački dnevnog reda.

Prelazimo na tačku tri dnevnog reda:

Ad. 3  Tekuća pitanja

DAMIR ARNAUT



Informacija o svim odgovorima institucija u Bosni i Hercegovini dostavljenih Privremenoj
istražnoj komisiji. Ja ću zamoliti sekretarijat da upozna članove komisije i ako ste svi dobili, ovaj,
njihove materijale samo da nas upoznaju o detaljima ovoga. Znači, nailazimo na izuzetno dobru
saradnju od određenih institucija, međutim, izgleda da ima i nekih opstrukcija od drugih institucija
i evo samo ću zamoliti sekreterijat, bez ulaženja u suštinu ovoga o čemu sam ja govorio, dakle
samo nas obavijestite o tome, od koga smo dobili, od koga još uvijek nismo dobili i ko je tačno
rekao da ne želi, ovaj, dostaviti. Hvala.

(ženski glas)

Niko nije rekao da neće dostaviti odgovor, osim Sud BiH što je rekao da nije u mogućnosti
dostaviti potpun odgovor. Imam informaciju da ćemo dobiti odgovor od kolegija Sekretarijata,
nisu bili u mogućnosti do sada, jer je dolazilo do smjene skeretara zajedničke službe, a odgovori
otprilike pristižu gotovo svaki dan. Danas smo dobili odgovor od VSTV-a, prosijledili smo vam i
to je to.

DAMIR ARNAUT

Ali, ako se dobro sjećam, Sud Bosne i Hercegovine je rekao da ne žele dostaviti, mislim da su
govorili da ne žele dostaviti informacije o tome koji, koje sudije vode predmeta duže od 5 godina.
Jel sam u pravu?

(ženski glas)

Dostavljen je odgovor o nemogućnosti dostavljanja podataka.

DAMIR ARNAUT

Dobro, sve je u redu. Mislim… Ne, sve je u redu. Ja to definitivno tumačim kao odbijanje
saradnje sa Komisijom, ali evo otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li ima
prijavljenih? Nema prijavljenih.

Samo onda još jednom, imam samo prijedlog zaključka, dakle u skladu sa zaključkom
Komisije na jednoj od prošlih sjednica identifikovali smo šest osoba koje smo pozvali kao
svjedoke. Obaviješten sam od strane Predsjednika sekretarijata da i pored brojnih pokušaja da stupi
u kontakt sa glavnom tužiteljicom Gordanom Tadić i tužiteljem Bosne i Hercegovine, Miroslavom
Markovićem, nisu dobili bilo kakvu povratnu informaciju na pisane i usmene pokušaje pribavljanja
informacije kad bi im odgovaralo da svjedoče. Ja bih predložio zaključak da malo i rasteretimo
Sekretarijat da svaki put kada sekretarijat ne uspije ostvariti kontakt, da Komisija ovlašćuje
predsedavajućeg komisije da se zvanično obrati osobama koje su pozvane da svjedoče i da ih
upozna sa njihovim obavezama da se odazovu na pozive Komisije.

Dakle, zaključak bi glasio da Komisija ovlašćuje predsjedavajućeg ili zamjenika
predsjedavajućeg da svaki put kada predstavnik sekretarijata ne uspije ostvariti kontakt sa osobom
pozvanom da svjedoči pred Komisijom ili dostavi tražene materijale, da predsedavajući ili



zamjenik predsedavajućeg mogu se pisano obratiti datoj osobi sa zahtjevom za saradnju sa
komisijom. Tako sam ga formulisao. Moći ćete sad na osnovu tonskog zapisa vidjeti šta je rečeno.

Stavljam ovo na glasanje. Ko je za? Usvojeno je jednoglasno. Hvala vam. Prelazimo sada na
četvrtu tačku dnevnog reda:

Ad. 4 Saradnja za NDI

DAMIR ARNAUT

Ja bih gospodine Borenović, ako nemate ništa protiv, vama dao riječ s obzirom da ste zaista
bili inicijator ove inicijative, da tako kažem i ostvarivanje saradnje sa NDI-om. Imali smo gospodin
Begić, gospodin Bobrenović i ja izuzetno uspješan sastanak prošle sedmice sa predstavnicima
NDI-a i to je nešto što može dati ne samo, znači ogromnu jednu finansijsku potporu Komisiji u
smislu da ne trebamo tražiti od kolegija novac da eksperti, pogotovo strani eksperti, dođu i obrate
nam se, da se organizuju seminari i tako dalje. To je jedna stvar, a druga stvar mislim sam
legitimitet NDI-a je nešto što zaista uliva nadu, pa izvolite gospodine Borenoviću.

BRANISLAV BORENOVIĆ

Hvala predsedavajući. Ja mislim da mi kao Komisija, s obzirom da je oblast jako široka i
da sami nismo svjesni koliko je posao ove Komisije zahtjevan. Sticajem okolnosti sam razgovarao
sa, naravno i organizacijama koje nam mogu pomoći, koje se bave podrškom u toj borbi da imamo
jedno efikasno pravosuđe u ovoj zemlji i borbi protiv korupcije i sve ostalo što, naravno pritišće
Bosnu i Hercegovinu i mi smo imali taj jedan sastanak sa ljudima iz NDI-a koji su spremni da
podrže rad istražne komisije u onoj oblasti gdje mi mislimo da je to moguće uraditi i onda smo
došli do zaključka da, obzirom da moramo poštovati, naravno, poslovničke mogućnosti i da
Komisija može da se bavi i unutar, naravno, oblasti pravosuđa specifičnim temama i dogovorili
smo da bi bilo dobro da mi kao Komisija vidimo da li je moguće da formiramo i dvije specifične
radne grupe.

Jedna bi se se bavila oblastima javnih nabavki, o čemu sam posebno zainteresovan i ja
lično kao član istražne komisije, obzirom na to što se dešavalo i tokom ove pandemije i generalno
da je to jedno saslušanje koje smo imali jako interesantno kad je u pitanju direktor agencije za
javne nabavke. To je jedna oblast koja je, vrlo, vrlo specifična, vrlo zahtjevna, vrlo kontroverzna
i druga oblast koja je, takođe jako interesantna iz onoga što smo čuli kada smo razgovarali sa
drugim ljudima iz pravosuđa, iz agencija vezano za saslušanja i oblast krivično zakonodavstvo
koje ima jako, jako puno određenih stvari koje bi možda mogli popraviti.

Sve sa ciljem da na kraju svog rada Komisija dobije što bolji prijedloge, zaključke,
materijale koje možemo ponuditi Predstavničkom domu i iz čega može izaći i neka konkretna
zakonska riješenja i prijedlozi. Zato mislim da bi bilo dobro da tu priliku iskoristimo. U suštini, da
se razumijemo, mi od toga nemamo nikakvu korist kao parlamentarci, niti možemo da imamo bilo
kakvu korist, osim što možemo da dobijemo tu neku vrstu podrške da ako želimo nekog da čujemo,
neka iskustva u regionu kako se to radilo i da vidimo šta to možemo unaprijediti kada je u pitanju



Bosna i Hercegovina, oni su spremni da nam asistiraju sa te strane, pomognu, ako mi to želimo.
Ako ne želimo, naravno sve će zavisiti od nas samih.

Ja mislim da bi bilo dobro da mi danas formalno, da kažem, formiramo te dvije radne grupe
koje bi se bavile jedna specifično javnim nabavkama, a jedna, znači oblast javne nabavke, druga
krivičnim zakonodavstvom koja bi vidjela da li je moguće, uz neku vrstu podrške, ne samo NDI-
a nego i drugih zainteresovanih strana u ovoj zemlji, nevladinih organizacija, udruženja,
pojedinaca, da se fokusira upravo na te oblasti i sa te strane bi organizovali jednu vrstu i tog nekog
savjetovanja, stručnog, gdje bi specifično definisali šta bi mogli i šta je to što bi mi kao cijela
Istražna komisija mogli da dobijemo kao neku vrstu asistencije i namjere da, ako to želimo, da već
sljedeće sedmice cijela Komisija ako je u mogućnosti, sjednemo i napravimo jednu vrstu stručnog
savjetovanja, to jest strateškog planiranja šta bi tu mogli, šta nam to još treba da kad je u pitanju
ova oblast, uradimo.

Evo, ja toliko. Ja lično sam jako zainteresovan i stalo mi je da ova Komisija izađe sa
određenim prijedlozima kada su u pitanju taj proces i oglasi javnih nabavki, koja je baš jedna
oblast, koja mislim da je jako, jako kontroverzna u ovoj zemlji. Znam da je i krivično
zakonodavstvo nešto što, takođe ima svoju određenu specifičnost, posebno kada je u pitanju
pravosuđe. Da li Krivični zakon zaista takav kakav je, dobar, da li ga treba popraviti, šta treba
iskoristi, možda neka iskustva iz regiona, možda iz onoga što smo najviše koleginica Alma i ja
pričali kada je u pitanju i uloga tužilaštva i supsidijarni tužilac i sve ono što na neki način može ići
u ovu oblast.

Da ne dužim dalje, ja mislim da vrijedi ići u tom pravcu predlažem kolegama da mi danas
se i slažem se sa ovim principom koji ste vi rekli da se nas šest podijeli u dvije grupe i da se malo
više fokusiramo, tipa da evo iskoristim, pazite, mi ćemo sad bukvalno 20 dana, mjesec dana
nećemo biti u poziciji da radimo, nećemo se sastajati, pa bar da u tom periodu možda se malo više
bavimo upravo ovim o čemu smo govorili. Imamo dovoljno materijala iz onoga što sam ja vidjeo
što je pristiglo od institucija ima jako, jako kvalitetinog materijala. Sad tu treba, da se razumijemo,
svi smo mi ljudi, svako u svojoj oblasti, ali treba to neko i malo detaljnije pregledati, vidjeti može
dobiti neku vrstu sugestije i sa te strane ja mislim da ta svaka vrsta asistencije, podrške može biti
dobrodošla.

DAMIR ARNAUT

Hvala, gospodine Borenoviću. Dakle, da kažem poslovnički, osnov član 41. Poslovnika sa
naslovom Potkomisija ili radna grupa, eksplicitno kaže, radi proučavanja određenih pitanja iz svoje
nadležnosti, pripreme izvještaja ili zakona, Komisija može osnovati potkomisiju ili radnu grupu i
utvrditi njihovu nadležnost. Dakle, poslovnički osnov je, nadasve, jasan. Imamo drugu
poslovničku obavezu, a to je da bilo koja potkomisija će trebati u suštini, odražavati sastav bilo
koje komisije, pogotovu one koju osniva. Dakle, najmanje jedna trećina treba biti iz Republike
Srpske, dvije trećine iz Federacije, s obzirom da gospodin Metkić i ja nećemo, znači biti članovi
ovih radnih grupa, to znači da jedina alimentacija da gospodin Borenović i gospođa Pekić trebaju
biti jedan u jednoj, a drugo u drugoj radnoj… Sekretar, izvolite:



SEKRETAR

Ne vidim razlog da i vas dvojica ne budete članovi potkomisije, pogotovu što poslovnik
daje mogućnost.

DAMIR ARNAUT

Ne, nisam rekao da ne daje mogućnost, rekao sam da nećemo biti, s obzirom da imamo već
ove funkcije, a druga stvar te radne grupe bi trebale ipak imati neparan broj članova, tako da u
suštini imamo idealnu situaciju. Tri-tri. Gospodin Metkić i ja imamo ove funkcije na čelu ove
Komisije i onda jedina alimentacija  d koja ostaje, da s obzirom da su jedini preostali članovi iz
Republike Srpske, gospodin Borenović, gospođa Pekić, oni idu u dvije različite radne grupe, a ovo
ostalo je sve ostalo otvoreno.

____________(?)
/nije uključen mikrofon/

Mislim da… Vidite, ovako, znači ovako… Jedna radna grupa će biti radna grupa za javne
nabavke i što se nadležnosti tiče ta radna grupa će se baviti, znači ovo je sada sve prijedlog
zaključka. Istražna komisija osniva radnu grupu za javne nabavke, čija će nadležnost biti da se
bavi pitanjima javnih nabavki u sklopu ukupne nadležnosti ove istražne Komisije.Takođe, dio
ovog zaključka, Istražna komisija, takođe, osniva radnu grupu za krivično zakonodavstvo, čija će
nadležnost biti da se bavi pitanjima krivičnog zakonodavstva u sklopu ukupnih nadležnosti
istražne komisije.

Dakle, to su zaključci koji se tiču samog osnivanja dvije radne grupe. Ostaje samo da
popunimo, dakle, te dvije radne grupe. Dakle, gospodin Borenović ide, izrazio je želju da ide u
ovu radnu grupu za javne nabavke. Gospođa Pekić ide u radnu grupu za krivično zakonodavstvo.
E, sad da vidimo, da li tu ima tu još nekih afiniteta. Ja znam da gospođa Marinković-Lepić bi htjela
da bude u ovoj radnoj grupi za javne nabavke. Gospođa Čolo i gospodine Begiću, ovaj…

ZLATAN BEGIĆ

Krivično.

DAMIR ARNAUT

Naravno, izvolite.  Dajem vam riječ.

ALMA ČOLO

Hvala predsjedavajući. Ma neće vam se svidjeti ovo što ću ja reć. Vidim da ste već odlučili
da ćete formirati dvije radne grupe. Ja stvarno nisam za to. Ja bih voljela da radim u cijeloj komisiji
i da svi radimo na onim pitanjima koja su jako bitna za pravosuđe. Ja sam, evo, juče, reći ću vam,
danas smo imali jedan problem kod imenovanja ministra, to su neke stvari koje su aktuelne i voljela



bih da svi raspravljamo o onim stvarima koje su u pravosuđu, nekako u posljednje vreme se
prepoznaju kao problem.

Jedna je kasnost pravosuđa. Jedna je uloga oštećenih u krivičnom postupku. Danas smo
vidjeli to kad je bilo u pitanju imenovanje ministra, vidjeli ste da su predstavnici HDZ-a izašli sa
obaviješću koja se dostavlja oštećenim u određenom krivičnom postupku i u toj obavijesti se
tužilac poziva na Zakon o krivičnom postupku i kaže da oštećeni ima pravo pritužbe Kolegiju
tužioca u roku od osam dana. Pritužba nije žalba. I u izvještajima VSTV-a stoji da sve te naredbe,
da se neće sprovesti istraga ili naredbe da će se obustaviti istraga su 100% uspješno riješene. Što
znači da tužilac tu pritužbu oštećenog kao tužioca ne uzima uopšte u obzir. Oni na Kolegiju potvrde
prvobitnu odluku, jer čim je 100% uspješno, znači da na kolegiju potvrde prvobitnu odluku.

Druga stvar, juče smo saznali iz medija da je optužnica za krivično delo ugrožavanje javnog
prometa podignuta i potvrđena od strane suda nakon dvije godine i četiri mjeseca. Znači, da bi se
neko procesuirao za ugrožavanje javnog prometa bilo je potrebno da se istraga vodi dvije godine i
četiri mjeseca. Vjerujte, ta istraga se završi, ovako za tri mjeseca maksimalno. Zapisnik o uviđaju,
skica nezgode, izjave svedoka, vještačenje veštaka saobraćajne struke, vještačenje vještaka
mašinske struke, eventualno ovaj o ispravnosti motornog vozila i vještačenje vještaka medicinske
struke na okolnost kauzaliteta između tjelesnih povreda, odnosno smrtne posledice i saobraćajne
nezgode. To jedan dobar tužilac za mjesec dana završi. Istraga se vodi dvije godine i četiri mjeseca.
Da ne govorim šta je sa finansijskim kriminalom koji se sigurno istrage se vode i puno duže. Tako
da, ja bih voljela da svi učestvujemo u svemu što je predmet rada ove Komisije. Mene ne zanima
samo krivično parvo, jer javne nabavke mogu u konačnici biti završene u sudnici. I tad dolazi na
scenu primena krivično procesnih i krivičnomaterijalnih propisa. Kako KZ-a, tako ZKP-a, jer u
procesu javnih nabavki može doći do određene zloupotrebe. Tako da, ne znam, ako se podijelimo
u dvije grupe bojim se razvodnićemo naš rad. Nisam pametna. Ja nešto sam uzdržana kod te ideje.
Ali, evo ako ste većina za to.

DAMIR ARNAUT

Hvala gospođo Čolo. Gospodine Borenović.

BRANISLAV BORENOVIĆ

Naravno da ćemo mi, i ja mislim da je suština da ćemo svi učestvovati, ali bojim se, ako
ostavimo, jer ideja je da se malo fokusiramo na nešto i da imamo neku obavezu, neko zaduženje.
Evo, recimo vi te sve rekli kada je u pitanju krivično pravo, šta su sve neke simptomatične stvari
koje se dešavaju. Idealno je da možda vi pripremite neku vrstu vašeg viđenja kao člana istražne
komisije, gdje ćete nas upoznati sa svim tim izazovima sa kojima se suočavamo kad je u pitanju
krivično zakonodavstvo i naravno da ćemo svi učestvovati. Ja se slažem sa vama. Mene to izuzetno
interesuje kada je u pitanju ovo o čemu ste vi rekli, ali ideja je bila da se pokušamo nekako
fokusirati, pa da možemo nakon mjesec-dva izaći sa nekim našim saznanjima, da dobijemo neku
vrstu obaveze, jer ćemo se svesti na činjenicu da ćemo se od sjednice do sjednice viđati, imaćemo
jako puno materijala koji će nas potpuno, potpuno, kao što se kaže, zatrpati i da ćemo se tada
uhvatiti za glavu za nekih tri, četiri ili pet meseci i da ćemo onda morati izaći iz svega toga. Ja
potpuno ovo što ste vi rekli da, hajde da probamo, hajde da probamo. Ja mislim da kolegica Čolo



obavezno treba i da vodi tu grupu koja se bavi krivičnim pravo da nekako, da nas pozivate naravno,
svaki put kad imate neku vrstu sastanka i kada imate nešto što je interesantno, da možda nas
svremena na vreme i obavestite o tim slučajevima koji su jako, jako specifični kako bismo na
osnovu toga izašli sa nekim konkretnim zaključcima. Ja zaista, i kada je u pitanju ova oblast javnih
nabavki, vjerujte, svi ćete biti pozvani na svaki, iole važan sastanak, saznanje, neku vrstu
informacije koju možemo dobiti, bićemo svi tu zajedno, tu nema dilema. Ovdje i na ovaj način
smo htJeli da, jednostavno zadužimo ljude koji će pokušati po nekim oblastima malo više da daju
svoj doprinos. Evo, to je suština. Ja mislim da treba probati, mislim, evo ja sam shvatio vas da vi,
potpuo vas razumijem da ćete vi, na neki način rekli ste. Ja sam tu, ako je to, idemo pokušati
uraditi, ali neće niko biti i ne treba niko da bude izolovan od bilo koje oblasti koja se tiče pravosuđa.

DAMIR ARNAUT

Hvala vam. Ja sam gospođu Čolo isto ovako shvatio, samo da dodam još nešto na ovu
diskusiju gospodina Borenovića. Ideja se i rodila upravo na osnovu ovih konsultacija sa NDI-em
koje smo imali, jer nekad će i njima biti lakše organizovat seminar, trening i tako dalje za jednu
užu grupu i onda ako ovo razdvojimo tri po tri, imamo poslovničku mogućnost koja je napisana
kao da smo je mi pisali za ove potrebe. Znači, radi proučavanja određenih pitanja iz svoje
nadležnosti, Komisija može osnovati radnu grupu koja onda može pripremati izvještaje uz zakone.
Videćemo u kom će pravcu iči, ali recimo ta radna grupa će moći pripremiti, na primer izmjene
zakona ili krivičnog ili o javnim nabavkama itd, ali imamo taj dio. Olakšaće i ubrzaće rad, a imamo
i ovaj dio da će NDI biti, njima će biti puno lakše da nam pomognu ako ovako to postavimo.
Naravno, kako sam ih ja shvatio gospodine Borenoviću, oni su potpuno znači spremni i sa cijelom
Komisijom konstantno da rade, a ovo će samo biti jedna olakšavajuća okolnost, ništa više.

Jel ima još prijavljenih za raspravu? Ja ne bih da ovo lomimo preko koljena. Gospođo Čolo,
ako je ovo prihvatljivo, da nastavimo glasanje? Mislim, stalno pokušavam da neki konsenzus
napravimo u Komisiji.

ALMA ČOLO

Ja mislim da nas nema puno i da sve što treba da bude predmet rada ove Komisije treba da
se odvija u krugu ovih ljudi. Nas nije stvarno puno. Sad da se cijepamo u dvije grupe pa tri i da
svako za sebe radi posebno… Ja ne vidim sve. Ja bih voljela da ostanemo kompaktni, pogotovu
vas dvojica koji imate značajno iskustvo i da ste tu s nama. Ovako mi nekako kao da vi skidate sa
sebe posao, hajde dvije grupe, pa tri, a vi ćete tu biti kao supervizori nekog našeg rada. Meni se ne
sviđa to.

DAMIR ARNAUT

Ali mi, znači to što gospodin Metkić i ja, to je isključivo, znači, ne da ne prihvatamo
obaveze, nego nećemo da gomilamo neke funkcije. Upravo to. Znači, dajemo i ovim članovima
više na značaju o odnosu na nas dvojicu, dakle toje. ta radna grupa će svaka imati svog
predsedavajućeg i zamenika, znači to je u suštini svrha. Ali, što se tiče samih obaveza Komisije i
Poslovnik kaže radi razmatranja određenih pitanja. Ovo su samo dva u moru pitanja koje Komisija
razmatra kao tijelo i neće niko u tom smislu ograničiti rad Komisije kao takve. Naprotiv, ja čak



sam potpuno opredeljen da još više intenziviram rad Komisije kao takve na osnovu rada radnih
grupa. To je čitava ideja.

Jel imamo još prijavljenih za raspravu? Gospodine Borenoviću, hoćete vi sada?

BRANISLAV BORENOVIĆ

Pazite, mislim, ja sam rekao tačno što mislim da zaista, da bi bilo dobro. Hajde da probamo
možemo li malo intenzivirati rad. Ja stvarno vjerujem da kolegica Čulo može da tu, iz svog nekog
iskustva, da se tu fokusira, naravno i svi mi zajedno. Ja bih voleo da čujem ako ima neki… Koliko
sam shvatio, nema tu otpora, nego je tu čisto bojazan da li ćemo se mi sad tu podijeliti. U suštini,
nećemo se podijelti, možda ćemo se baviti malo više specifičnom verzijom nečeg. Što se mene
tiče, evo i kolege neka kažu, ja sam za to da mi se i fokusiramo i da malo iskoristimo ovaj period
koji je sad pred nama, jedna praznina, da malo se svako od nas uđe u određenu materiju. Ja kad
sam gledao materijale, to je vjerujte, to je sada zaista ozbiljnog materijala, ozbiljne tabele, ozbiljni
dokumenti, pogotovu ovaj dio koji sam ja govorio vezano za javne nabavke i bilo bi dobro da to
neko, ono što se kaže, sažme i da s tim onda može pred Komisiju izaći sa nekim određenim
saznanjima o čemu ćemo, naravno, cijela Komisija o tome diskutovati.

DAMIR ARNAUT

Hvala. Gospođo Pekić, izvolite.

MIRA PEKIĆ

Evo ja ću pokušati da pomirim ova dva mišljenja. Kažemo dvije radne grupe. Možemo reći
ovako: dvije teme koje ćemo obrađivati i da gospodin Borenović bude za ovu temu, za javne
nabavke, a gospođa Čolo za ove teme za izmjene krivičnog zakona i da u tom smislu imamo. Da
imamo dvije teme koje ćemo raditi sa NDI-em, da vi budete nosioca posla ili ne znam već kako,
uz eksperte, a da mi ostali, pa ja možda bih se i složila sa gospođom Čolo, da se ne, ne kažemo baš
troje-troje, nego da, recimo svi mi koji smo članovi ove Istražne komisije možemo da
prisustvujemo tim temama, ali da recimo, se baš na te, ne budu radne grupe, nego dvije teme koje
ćemo obrađivati, a da, recimo, mi budemo u tim komisijama. S tim ćemo i jedno i drugo pomiriti.
Ja mislim da je svima nama cilj da učestvujemo u radu i radne grupe koja se bavi javnim
nabavkama i izmenama krivičnog zakona. Da ne ograničimo nas troje da baš radimo na izmjenama
krivičnog zakona, evo meni se baš sviđa ta tema. Ja mislim da ja tu mogu da dam doprinos. Šalim
se. Ali evo, mislim da te izmjene krivičnog zakona su tema o kojoj možemo svi mi da razgovaramo.
Znači, idemo ka dvije teme, a ne ka dvije radne grupe, a svi se mi okupljamo oko tih tema. Eto.

DAMIR ARNAUT

Gospodine Begić, izvolite.

ZLATAN BEGIĆ



Zahvaljujem predsjedavajući, kolegice i kolege. Znate, hajte da probamo malo uprostiti
stvari. Razbiti ih na proste faktore, ono što se kaže. Moja iskustva sa određenim međunarodnim i
organizacijama i faktorima, dakle, njihov suport je dragocjen. I njihov autoritet je važan u ovakvoj
vrsti poslova. Međutim, s njima kad radite, pod navodnim znacima radite, oni se tu javljaju u
funkciji nekoga ko daje podršku. Materijalno-tehničke pretpostavke bez kojih bi rad ove Komisije
bio doista otežan. I možda i vremenski, čak, obuhvatio bi mnogo više vremenskog trajanja i napora,
a sa znatno manjim rezultatima. Evo i kako. Teme ili podgrupe, i ovo je dobra riječ, tema. Mi da
bismo elaborirali te teme, recimo oblast javnih nabavki. To je nešto što je kod nas novo. Mi
moramo angažovati ljude koji su radili na tim poslovima. Koji imaju iza sebe desetine, stotine
sprovedenih postupaka javnih nabavki. Koji su možda magistrirali, doktorirali na tome. Nema
takvih ljudi puno u Bosni i Hercegovini. Koji su se i sa stanovišta prakse i sa stanovišta nauke,
recimo bavili svim tim pitanjima. Svim tim trikovima, da tako kažem, prazninama i tako dalje. Mi
da bi angažovali te ljude, da bi oni radili sa nama, da bi nas mogli navesti na pravi put, u kom
pravcu da idemo… Pazite, mi smo ovde saslušali jednu stranu priče. Zahvaljujem se i direktoru
agencije. On je bio vrlo otvoren, međutim, ima i druga strana priče. Ima strana priče ugovornih
organa. Dakle, ljudi koji su unutar ugovornih organa sprovodili procedure javnih nabavki. Koji su
imali posla sa uredom za žalbe, gdje postoje drugi problemi i u tom segmentu. Mi moramo,
jednostavno, angažovati i određene vrste, da tako kažem, ljudi sa iskustvom u toj oblasti sa kojima
ćemo moći raditi. Mi nemamo sredstva ovdje da ih angažujemo da bi oni radili na profesionalnoj
osnovi sa nama. E, ta sredstva bi trebao da obezbedi u ovom slučaju NDI. Ja se zahvaljujem kolegi
Borenoviću što je sve to izdogovarao i pregovarao, a opet, NDI se, dakle, neće mešati ni na koji
način. Ni sa ekspertima, ni sa ljudim koji trebaju da učestvuju u tome. Na nama je da predložimo
te ljude. Na NDI-u je da osigura njihovo prisustvo, da im osigura troškove, da im osigura ono što
treba osigurati nekom koji je na nekom radnom zadatku. I da definišu vremenski okvir, međusobna
prava i obaveze i šta je to što može doći kao rezultat čitavom tog našeg rada. Našeg rada, kao, mi
ovde sad, ne djelujemo ekspertski. Znate, predstavničko tijelo, je laičko tijelo. Bilo ko može biti
izabran u ovaj parlament. To što smo mi od neke struke i što smo se nečim bavili, to je stvar naše
profesije, mi time, doista, obogaćujemo rad parlamenta. Ali, ako se bavimo nekim specifičnim
temama, zasigurno će nam trebati i podrška i ne samo zbog legitimiteta, koji je mnogo bitan i
stručni legitimitet i da kažemo, taj demokratski legitimitet, u smislu podrške dokazanih
organizacije koje pomažu demokratske procese u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, nego i u
smislu, dakle, tog stručnog i legitimiteta, a Boga mi, i podrške koju mi treba da imamo, a koju
podršku putem parlamenta jednostavno ne možemo osigurati. Ja ovo sad gledam kao jednostavno
prilagođavanje. Hajde, možda ću biti pregrub što kažem, ali potrebama finansijera. Da bismo imali
odrijeđene teme, gdje su oni spremni da daju svoju podršku u smislu osiguranja materijalno-
tehničkih sredstava i druge podrške, a da mi na neki način, se unutar sebe organizujemo, da
možemo efikasno raditi i ispoštovati tu vrstu zahtjeva kako bismo, na neki način, primili tu
podršku, kako bi u najboljem interesu našeg grada i građana i vladavine prava i razvoja
zakonodavne aktivnosti iskoristili i razvili, i sad ostaje otvoreno pitanje. Da li uzeti dvije teme u
dvije grupe. Ja, pravo da vam kažem, i ja bih volio, ja čak sumnjam kada mi budemo radili negdje
nešto, da ćemo mi, da će, recimo jedni raditi u ponedeljak, drugi u utorak. Znate, ovo što mi
prikupljamo saznanja. Recimo, ja sam 2013. bio angažovan u ekspertnoj grupi za reformu Ustava
federacije, bio sam sekretar i član grupe. To je američka ambasada formirala tada. Prvo ide proces
istraživanja, prikupljanja informacija od relevantnih faktora. Onda, ide obrada tih informacija, gdje
smo se i mi dijelili. Recimo, grupa za ljudska prava i slobode. Nas je bilo pet, šest, pa posle pet,
pa jedan ili dvojica su činili neku grupu. Recimo, ljudska prava i slobode, izvršna vlast,



zakonodavna vlast. Naravno, to je bila ekspertna grupa, a ovo je sad politička grupa, gdje će nama
itekako trebati pomoć eksperata. Recimo, u oblasti javnih nabavki sumnjam da iko od nas može…
Mi smo sad radili izradu nekog prijedloga zakona pa smo intenzivnije penetrirati u to, proučavati,
raspitivati. Vjerujte, tu je toliko zamki da onaj ko nije na tome radio barem jedno deset godina, u
svojstvu, za ugovorni organ, znači, vrlo teško nama može biti od pomoći i koristi. Znači, mi
moramo angažovati te ljude. Moramo dovesti ljude u toj drugoj fazi. Kad prikupimo ove
informacije, pa će nam onda ti ljudi reći, znate šta, ovdje vam je direktor agencije u ovom djelu
bio u pravu, u ovom nije. Ovdje postoji problem u funkcionisanju, recimo URŽ-a, njihovih
mišljenja, validnosti njihovih mišljenja, jesu li ona upotrebljiva uopšte na sudu. Kad dođe ugovorni
organ na sud, recimo, pa i sa sumnjom na činjenje krivičnog djela koje može biti i zbog greške,
pazite. Može biti zbog propusta. Zbog toga, jer je to nešto što je novo. Izvinjavam se ako sam
odužio. Eto, pokušavam nekako suptilno vidjeti onako, prezentirati onako kako sam ja to vidio, a
poznavajući logiku funkcionisanja međunarodnih organizacija koje, doista, u dobroj namjeri
pokušavaju da podrže ovaj proces kao početak jedne demokratske navike, da tako kažemo, i ovih
saslušanja i osnivanja privremenih komisija u cilju transparentnosti i informiranja javnosti, a Boga
mi izrade konkretnih zakonskih prijedloga. Hvala vam lijepa, izvinjavam se ako sam malo odužio.

DAMIR ARNAUT

Ništa, hvala vam gospodine Begiću, mislim da je bilo nadasve, korisno. Samo još jedna
poslovnička stvar. Dakle, kada su u pitanju razlike između obaveza i nadležnosti. Predstavnički
dom kad je osnovao ovu Komisiju, poslovnički je bo obavezan da nam utvrdi ciljeve i zadatke.
Znači, ova Komisija ima ciljeve i zadatke i naravno nadležnosti. A ako mi osnujemo radnu grupu,
mi samo utvrđujemo njenu nadležnost, znači nema nikakvih obaveza, nikakve zadatke ne
namećemo toj radnoj grupi i mislim da sa ovim što je gospođa Pekić pomenula, mislim da to
možemo stvarno, odnosno predložila, možemo pomiriti ova dva koncepta.

Dakle, da prevashodan akcenat bude na temi kojom će se jedna grupa baviti i druga grupa
baviti. Meni samo treba da predloži, treba mi poslovnički osnov, znači neophodno je da se i dalje
zove radne grupa, poslovnik tako kaže, ali da prevashodni akcenat zaista bude na temi samoj, nego
na toj nekoj formalnosti. Gospodine Metkiću, izvolite.

DRAGAN METKIĆ

Hvala. Pa vidite, mi ovdje, kada je u pitanju parlamentarni život u Bosni i Hercegovini,
govorim sada o državnom nivou, u pogledu ovih anketnih istražnih grupa, nemamo nikakvo
iskustvo. Jasam već 20 godina ovdje, vrtim se uglavnom u izvršnoj vlasti, evo po prvi put u
zakonodavnoj. Nije mi poznato da je ovako nešto uspostavljeno i formirano, a što je da kažem
tako, u razvijenim demokratskim državama, prije svega mislim na ove zapadne države, normalna
stvar. Po meni je to možda malo i opravdano što mi se sad najbolje ne snalazimo u svemu tome i
naravno da ćemo prihvatiti, pretpostavljam, ovu inicijativu NDI-a i ako tu bude bila mogućnost
angažovanje nekih eksperata, da nam jednostavno pomognu i edukuju nas kako da na najbolji
mogući način radimo i bez obzira kako mi uspostavimo ove radne grupe i da li ih uopšte
uspostavimo, želio bih da budem prisutan tim edukacijama i jednostavno pred nama je prilično
dug period parlamentarnog života i da to naučimo. Ima tu možda i neke bojazni kako i tako dalje,
i tako dalje, kako mi kroz ove radne grupe ne bi došli u situaciju da obesmislimo rad čitave Istražne



komisije. Da se sad pokuša pretovariti ovo na istražne komisije, ovaj, na radne grupe. Ja
podrazumevam da će ova Istražna komisija i dalje raditi kako je radila, a da je pokušaj ovih radnih
grupa što je Mira Pekić govorila, da svu tu materiju, sve to što mi kroz rad ove istražne grupe
prikupimo dokumentacije, čujemo neko uže tijelo, to ipak na neki način, da obradi, sistematizuje
i pomogne Istražnoj komisiji da to definiše kroz neku konkretnu valorizaciju. Ja tako zamiljam rad
te radne grupe, a ne da ona bilo šta, ne znam, radi na način da će umanjiti i uzeti bilo koji deo
obaveze od Istražne komisije. Dakle, Istražna komisija radi isto onako kako je počela, kako smo
počeli, a kako budemo sve više i više odmicali, možda bi bilo dobro da to podijelimo na taj pravni
i ekonomski dio i da ta jedna grupa to sistematizuje, obrađuje i uokviruje u smislu da to nešto
izgleda, kako bi sutra iz toga mogli lakše da izvučemo i zaključke i kako bi ta grupa mogla, hajde
da kažem tako, pretpostavljam da ćemo se baviti određenim zakonskim rešenjima, da sa tog jednog
stručnijeg aspekta ponudi ta rešenja Istražnoj komisiji. Da ne dođemo u situaciju sada da na bilo
koji način razjedinjujemo niti umanjujemo važnost ove Istražne komisije, niti ni da na bilo koji
način, eventualno podrivamo njene nadležnosti i ovlašćenja. Hvala.

DAMIR ARNAUT

Hvala gospodine Metkiću. Jel ima još prijvaljenih za raspravu? Gospođo Čolo?

ALMA ČOLO

Ako se dogovorite da ofrmiramo te dvije radne grupe, onda ja stvarno ne želim da budem
predsjednik radne grupe, glasaću za to, ali ne želim da budem predsjednik.

DAMIR ARNAUT

Dobro, radne grupe utvrđuju svoje rukovodstvo, tako da će to doći posle toga svakako. Hvala.
Dakle, ovako. Onda imamo zaključak… Samo da pomirim ovo što je gospođa Pekić govorila. S
ciljem proučavanja teme javne nabavke, Komisija formira grupu za javne nabavke koja ima
nadležnost za tu obalst. I drugo, s ciljem proučavanja teme krivičnog zakonodavstva, Komisija
formira radnu grupu za kirvično zakonodavstvo, koja ima nadležnost za tu oblast. Dakle, to je
jedan zaključak, nema potrebe da ga razbijamo. Članovi Radne grupe za javne nabavke su
gospodin Borenović, gospodin Bebić i gospođa Marinković-Lepić. Članovi radne grupe za
krivično zakonodavtstvo su gospođa Čolo, gospođa Pekić i gospodin Helaz. Dakle, to je sve jedan
zaključak i ja ga kao takvog stavljam onda, na glasanje. Ko je za?

(..muški glas)

Oprostite, mogu ja samo za kratko… Prije toga, gospodin Helez, šta je on po profesiji? Jel
bolje da ??? bude član ove za krivično zakonodavstvo? Čini mi se da on više istupa ka ustavnom
pravu i čini mi se da je približniji on da bude, a da se zamjenu, zarotiraju gospodin Bebić i Helaz.

DAMIR ARNAUT

Ako je gospodin Begić saglasan, ja sigurno nemam ništa protiv.



____________(?)
/nije uključen mikrofon/

Ne, sve ćemo sigurno zajedno raditi. Ja, prije svega imam namjeru prisustvovati svakom
sastanku bilo koje od ovih radnih grupa, osim, recimo kad NDI vas negdje odvede, pa imaju mjesta
samo za tri, to, ali ja ću sigurno kad god budete tu. Hoćete, gospodine Begiću onda samo da
zarotiramo?

____________(?)
/nije uključen mikrofon/

Znači, prvi dio zaključka ostaje nepromijenjen po pitanju formiranja ove dvije radne grupe,
to nemojte mijenjati. Dakle, samo sada ću preformulisati ovaj dio zaključka koji se odnosi na
članstvo.

Dakle, u radnoj grupi za javne nabavke, članovi su gospođa Marinković-Lepić, gospodin
Borenović i gospodin Zukan Helez, a u radnoj grupi za krivično zakonodavstvo članovi su gospođa
Čolo, gospođa Pekić i gospodin Bebić.

Stavljam ovaj zaključak na glasanje. Ko je za?Usvojen je zaključak jednoglasno.

Hvala vam. Time smo iscrpeli dnevni red, samo znači napomene što se tiče gospodine
Debeca, zaboravio sam napomijenuti, obaviješten sam od strane Sekretarijta da su oni u kontaktu
sa gospodinom Debrecom i da je on izrazio najmeru da sarađuje sa Komisijom i da se sad samo
radi, u suštini, o utvrđivanju datuma za njegovo svjedočenje, ali mislim da pregovaramo o nekom
terminu za kraj avgusta. To je samo obaviještenje za članove Komisije. Jeste imali nešto,
gospodine Borenoviću?

____________(?)
/nije uključen mikrofon/

BRANISLAV BORENOVIĆ
Evo, ako možete vas dvojica kao predsedavajući i zamjenik predsjedavajućeg da nam malo

pripremite informacije. Pre neki dan je izašla ozbiljna informacija vezana sa podmićivanje tužilaca
u ovim nekim procesima. Bilo bi dobro da, naravno, iskoristite uticaj kao predsedavajući i
zamjenik predsjedavajućeg Istražne komisije da nam malo ovo sve približite slijedeći put, jel tu
stvarno nešto ima ili… Imaćemo pitanja vezano za takve stvari. Pojavila se u medijima ta neka
informacija da je neko nudio nekom tužiocu mito milionske iznose i molim vas da iskoristite vaš
uticaj, ako imate i pred međunarodnim institucijama koje se tu spominju da vidim da li tu stvarno
ima nešto ili nema.

DAMIR ARNAUT

Može, evo, ja se slažem. Ja ću pripremiti informaciju o tome, na sonovu onoga što i ja imam
saznanja, a evo sad pozivam isto članove Komisij mi ćemo se idući put… Postoji sad ova mogućost



da ćemo se neformalno videti, pogotovu sa NDI-em iduće sedmice, ali ne u smislu sjednice
Komisije. Kao sjednica Komisij idući put se vidimo negde dvadeset i nekog avgusta i zamolio bih
vas samo da razmišljate još ot otme i mislim da trebamo i novinare početi zvati. Ja se potpuno
slažem. Na kraju krajeva, brojne afere, diplome, potkivanja, itd, itd, su u suštini rezultat rada
novinara i mislim da zaslužuju da se pojave pred nama. Izvolite, gospodine Metkiću.

DRAGAN METKIĆ

Pa htio sam samo, kad se već pojavila ta tačka razno. Malo pre smo razmenili dve, tri
rečenice u smislu tog budućeg saslušavanja, ali prije toga samo… Napomijenuli ste me sada, kad
su u pitanju novinari i ne znam, prošli puta se, mene zvale medijske kuće i tako dalje. Da li postoji
mogućnost da se tehnički to riješi da, kad saslušavamo mi ljude da prisutni mediji i kamere imaju
taj tehnički sistem distribucije da mogu snimati to? Kad ste prošli puta razgovarali onda kaže meni
jedna medijska kuća, da, bili smo mi prisutni, ali nije bio taj sistem distribucije, nismo mogli ništa
snimiti od razgovora, imaju nijemu sliku samo. Ne znam, jel to tehnički moguće da se obezbijedi
ta distribucija i neko ko će da sjedi tamo čitav dan i da dobije ton od sve jednoga… To u tehničkom
smislu.

Vama, isto tako, svakodnevno se javljaju ljudi kao i meni, razni ljudi, itd,itd, vezano za rad
ove Komisije i čak se javljaju neki ljudi koji su spremni da dođu da se saslušaju. Ja cijenim da mi
trebamo saslušati što širu lepezu tih ljudi sa kojima bi razgovarali. Dakle, ne samo usko i fokusirati
se na pravosuđe, ne znam, Sud BiH ili bilo koji sud ili tužilaštvo i tako, nego ima i još raznih
profesija koje se bavi ovim pitanjima i ovim problemima na jedan ozbiljan način, od akadmeske
zajednice, a između ostalog ja imam jedan konkretan predlog, recimo kad su u pitanju novinari
koji se bave istraživačkim novinarstvom i pogotovu se fokusiraju na ovu oblast pravosuđa i tako
dalje. Ja sam razgovarao dva puta sa jednim od tih novinara, Aldom Avdićem i on je apsolutno
spreman da se pojavi pred ovom Komisijom, sa hrpom materijala, dokaza i da govori o mnogim
slučajevima o kojima je on pisao, i tako dalje, aferama koje su, na kraju krajeva, neke od njih
završile i određenom vrstom procesuiranja, a dobar dio svega toga je negdje zakočio u okviru
pravosudnih institucija, pa ako nemate ništa protiv, evo da tamo negde u nekom redosledu, krajem
avgusta i tako dalje, planiramo i njegovo saslušanje. Ja čisto, članovima Komisije, predlažem i
nemam ništa protiv toga još koji novinar koji se bavi, prevashodno mislim tu na istraživačko
novinarstvo. Hvala vam.

DAMIR ARNAUT

Hvala gospodin eMetkiću. Pa, evo imamo prijedlog. Hoćemo li… Gospođa Marinković-Lepić,
izvolite.

MIRJANA MARINKOVIĆ-LEPIĆ

Ja nema razloga da se ne složim, ali mi ovdje moramo biti vrlo oprezni sa time koga ćemo pozvati
i na koje okolnosti i zbog čega. Pozivanje ljudi koji se bave drugim profesijama, a prije svega
novinarskom, za šta im ja dajem, zaista, priznanje, jer su očigledno oni u poslijednje vrijeme više
afera otkrivali nego tužiteljstvo. Mora biti opet u funkciji promjene zakonodavstva i iznalaženja
boljih rješenja, nego što je ovo danas. Ako mi pozovemo bilo koga da ovdje govori o nekim



slučajevima, a ništa iz toga ne izvučemo u smislu slabosti pravosudnog sistema i njegove
zakonodavne regulacije, mislim da ćemo pogriješiti.

Znači, mi vrlo moramo ovdje pažljivo odabirati ljude, jer ima ljudi koji žele da budu
saslušani, ali bismo se mi time pretvarali u sud, osim novinara i tako dalje… Dakle, ja samo
naglašavam da ovdje, na osnovu nekih iskustava koje su eventualni imali, recimo novinari i svi
drugi za koje bismo se, eventualno odlučili, mi moramo samo voditi računa da to bude u funkciji
ovoga što smo mi ovdje, jer mi sigurno nećemo proučavati tu silnu dokumentaciju, nego nam se
treba ukazat, aha, evo ovdje urađeno je ovo, al zbog tog člana zakona ili zbog ovoga što je na snazi,
tako dalje, urađeno je ovo ili ono, da bismo mi znali šta treba poboljšavati. Samo hoću da kažem
da moramo voditi računa koga ćemo, koji će to biti broj ljudi, da se naša aktivnost ne otegne u
nedogled. Možda bi ovdje htjelo, 50, 100 ljudi da dođe na saslušanje, ali mi smo ti koji treba da
odlučimo samo da bismo ostali u funkciji ovog što nam je zadatak. A nemam, zaista, ništa protiv.
Novinari su doista mnogo aktivniji u poslijednje vrijeme, nego tužilaštvo.

DAMIR ARNAUT

Hvala gospođo Marinković-Lepić. Ja sam predlog gospodina Metkića upravo shvatio na ovaj način
kako vi govorite da treba Komisija raditi. Prije svega, mi imamo obavezu, ne samo prema Komisiji,
sebi samima, nego i cijeloj parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da održimo jedan
dignitet. Naravno, to podrazumijeva i vrlo pažljiv odabir, selekciju koga ćemo pozvati pred
Komisiju. Uvek smo to, nadasve pazili i siguran sam da e biti i dalje. Recimo, ovo, kako sam ja
shvatio prijedlog gospodina Metkića. Ne da bilo koji novinar dođe, prije toga je i gospodin
Borenović govorio oovim medijskim stvarima, ne da bilo koji novinar dođe i govori o
pojedinačnim slučajevima gdje, objektivno, nema kompetencije, znači, da govori o krivičnom
zakonodavstvu, ali imamo situacije o kojima samo novinari mogu govoriti. Evo, recimo, problemi
sa kojima se susreću. Na primer, nekad je jedini način da otkrijete neku aferu, je da nekoga snimite,
odnosno da je otkrijete javnosti, jer možete vi… A onda, kad snimite, za razliku od zapada gdje
strahe, nekoga snime, znači u privatnoj kući, jel, padne vlada austrijska. Niko ne priča o
neovlašćenom snimanju. Ovdje, snimite čovjeka korpus delicti, čitava rasprava krene o
neovlašćenom snimanju.

Odjednom, čitava rasprava o neovlašćenom snimanju. E sada, da mi saznamo jel to zaista
neovlašćeno snimanje. postoje izuzeci, sa kojim se problemima sada novinari susreću i da onda,
ukoliko je to prepreka javnom interesu da idemo u izmene zakonodavstva. Ako je to zaista
neovlašćeno snimanje, dajte onda, mi smo parlamentarci, da to mijenjamo. Pritisci, eventualni sa
kojima se novinari susreću. Ja tako shvatam ovaj prijedlog gospodina Metkića. Onda, isto, šta se
desi kada novinari dostave informacije nadležnim tijelima. Pazite, mi imamo izjavu nosioca
pravosudnih funkcija gdje se novinarima kaže, nemojte to raditi, nemojte objavljivati, dajte nama.
A ako im daju, šta se desi? Ima i situacija gdje novinari daju nadležnom tužilaštvu i onda se ništa
ne desi. a sa druge strane imamo, i ja to zaista vidim kao pritisak, nemojte objavljivati. Kad
novinaru kažete nemoj objavljivati, to nema drugog načina da se tumači nego kao pritisak.

Dakle, to su te neke stvari o kojima bi, recimo , konkretno novinari mogli govoriti.
Ostavljam mogućnost da nekad, sutra saslušamo i doktore, recimo u smislu javnih nabavki i tako
dalje. Znači, stvari koje treba mijenjat nam mogu samo rijeći u datim okolnostima pripadnici



odrijeđene struke. Tako sam ja to shvatio. Ne znam, onda, da li ostajete pri ovo prijedlogu,
gospodine Metkiću?

DRAGAN METKIĆ

Pa upravo u ovom kontekstu u kojem ste govorili i vi predsjedniče i u kojem je Deana
govorila.

____________(?)
/nije uključen mikrofon/

DAMIR ARNAUT

Hoćete da osmislimo onda da se formuliša zaključak, pa da onda u avgustu čim se vratimo
pozovemo… Jer imaćemo mi posle i Debreca i Nezirovića za kraj avgusta. Znači, mi ćemi imati
saslušanja, pa ćemo tad izdvojit. Može, ok.

To je to. Mislim da smo iscrpeli dnevni red. Zaključujem onda, 7. sjednicu Istražne
komisije. Hvala vam.
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