
 

 

Број: 01-50-4-986-8/20 

Сарајево, 26. 08. 2020.  

 

 

З А П И С Н И К 

са 8. 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 26. 08. 2020, 

с почетком у 12 часова. 

 

Сједници су присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Дамир Арнаут, 

Драган Мектић, Алма Чоло, Златан Бегић, Мирјана Маринковић Лепић, Бранислав 

Бореновић и Мира Пекић. 

 

Сједници није присуствовао члан Комисије Зукан Хелез. 

 

Сједници су, такође, присуствовали: Лана Вулетић из Мисије ОЕБС-а у БиХ, Енвер 

Богућанин из Сектора за односе с јавношћу, Зијад Хасић, секретар Уставноправне 

комисије Дома народа, Горан Масал из Истраживачког сектора ПСБиХ, Соња 

Абдуловски, стручна савјетница у Уставноправној комисији Представничког дома, и 

Игор Бајић, секретар Уставноправне комисије Представничког дома, које је Колегијум 

Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ обавијестио да пружају стручну и 

административно-техничку подршку Привременој истражној комисији, те 

представници медија. 

 

Привремена истражна комисија једногласно је усвојила сљедећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са 7. сједнице Привремене истражне комисије; 

2.  Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом  

- Мирослава Д. Марковића, бившег тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине; 

3. Текућа питања. 

 

 

Ад. 1. Усвајање Записника са 7. сједнице Привремене истражне комисије 

 

Привремена истражна комисија једногласно је усвојила Записник са 7. сједнице, 

одржане 24. 07. 2020. године. 

 



 

Ад. 2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом - Мирослава  

           Д. Марковића, бившег тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине  

 

Предсједавајући Привремене истражне комисије поздравио је све присутне и замолио 

Мирослава Д. Марковића, бившег тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине, да се 

обрати члановима. 

 

Током свог свједочења и у одговорима на питања чланова Комисије Мирослав Д. 

Марковић изнио је своје виђење стања у правосуђу БиХ, Тужилаштву БиХ и Високом 

судском и тужилачком савјету БиХ. 

 

Саслушање Мирослава Д. Марковића у потпуности је садржано у неауторизованом 

транскрипту тонског записа ове сједнице који је саставни дио овог записника. 

 

Након саслушања свједока, чланови Привремене истражне комисије једногласно су 

донијели сљедеће закључке:  

 

Привремена истражна комисија тражи од Суда Босне и Херцеговине и Тужилаштва 

Босне и Херцеговине да свако у складу са својим надлежностима достави: 

 

 укупан број кривичних пријава - поступање које није резултирало подизањем 

оптужнице или обуставом истраге двије године након подношења пријаве; 

 

 укупан број кривичних пријава по којим није отворена истрага једну годину након 

подношења пријаве; 

 

 укупан број отворених истрага које трају дуже од двије године; 

 

 број подигнутих оптужница које нису резултирале првостепеном пресудом након 

двије године. 

 

 

Ад.3. Текућа питања 

 

У оквиру ове тачке дневног реда задужен је секретаријат Комисије да ступи у контакт 

са предсједником Суда БиХ Ранком Дебевецом,  судијом Врховног суда Федерације БиХ 

Гораном Незировићем и судијом Суда за људска права у Стразбуру Харисом 

Вехабовићем, с циљем разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред 

Комисијом, с тим да је судија Вехабовић предложио предсједавајућем да се путем видео-

линка  обратити члановима Привремене истражне комисије.  

 

Сједница Комисије завршена је у 13.45 часова. 

 

Неауторизовани транскрипт тонског записа сједнице налази се у прилогу Записника и 

његов је саставни дио. 

 
          Секретар    Предсједавајући  

   Привремене истражне комисије                                    Привремене истражне комисије   

  Соња Абдуловски                         Дамир Арнаут 


