
 

 

Број: 01-50-4-986-9/20 

Сарајево, 28. 08. 2020. године     

 

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,  сазивам 9. 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 четвртак, 03. 09. 2020. године, у згради Парламентарне 

скупштине БиХ, у Плавој сали, с почетком у 12 часова. 

 

    За сједницу предлажем сљедећи  

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање Записника са 8. сједнице;  

2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:  

- Горана Незировића, судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине;  

3. Текућа питања: 

 

 Позивамо Вас да сједници обавезно присуствујете.  

 

     У случају потребе, можете контактирати секретаре Привремене истражне комисије Игора Бајића 

или Соњу Абдуловски на број телефона: 033 2860 68 или на e-mail адресу: 

igor.bajic@parlament.ba  или sonja.abdulovski@parlament.ba 

 

С поштовањем,  

                                                                       Предсједавајући Привремене истражне комисије  

                                                                   с.р.  Дамир Арнаут 

 
Доставити: 

- наслову 

- а/а 
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Број: 01-50-4-986-9/20
Сарајево, 3. 9. 2020.

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 БиХ („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 БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама
Босне и Херцеговине, Привремена истражна комисија је на 9. сједници, одржаној 03.
09. 2020. године, једногласно усвојила сљедећи

ЗАКЉУЧАК
Привремена истражна комисија позива главну тужитељку Тужилаштва
Босне и Херцеговине Гордану Тадић да се појави на свједочењу пред
Комисијом у понедјељак, 14. 09. 2020. године, у 13 часова.

У складу с тим закључком, 10. сједница Привремене истражне комисије на коју сте
позвани у својству свједока биће одржана у понедјељак  14. 09. 2020. године, с
почетком у 13 часова, у Плавој сали у згради Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, Трг БиХ 1, Сарајево.

Тема свједочења односиће се на циљеве Привремене истражне комисије. Чланом 2.
Пословника Привремене истражне комисије прописано је: „Привремену истражну
комисију основао је Представнички дом с циљем да истражи стање у правосудним
институцијама у Босни и Херцеговини, са посебним освртом на способност Високог
судског и тужилачког савјета (ВСТС) да учествује у процесима неопходним на путу
Босне и Херцеговине ка чланству у Европској унији.“

У складу са чланом 6. став (2) Пословника Привремене истражне комисије, свједоци
имају права и дужности утврђене Уставом БиХ, Законом о парламентарном надзору, те
Пословником Представничког дома.

Подсјећам да је Привремена истражна комисија на 6. сједници, одржаној 06. 07. 2020.
године, једногласно 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.

Како секретаријат Привремене истражне комисије није добио одговоре на упите који су
Вам достављени у складу са ставом 2. тог такључка, 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 обрати са захтјевом за сарадњу позваним
особама или институцијама, сваки пут када секретари Привремене истражне
комисије не остваре  контак са особама позваним на свједочење или се Комисији
не доставе тражени материјали.

С обзиром на то да Привремена истражна комисија није добила одговор на акт број: 01-
50-4-986-7/20 од 23. 07. 2020, којим је, у складу с тим закључком, тражено 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, Привремена истражна комисија је на 9. сједници
одлучила да Вас позове да се појавите на свједочењу дана 14. 09. 2020. године, у 13
часова, како је и наведено.

С поштовањем,
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ
Дамир Арнаут

Доставити:
- наслову
- а/а



Број: 01-50-4-986-9/20
Сарајево, 03. 09. 2020.

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) и
члана 3. став (2) тачка е) 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 9. сједници, одржаној 03. 09. 2020.
године, једногласно је усвојила сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Привремена истражна комисија позива главну тужитељку Тужилаштва БиХ
Гордану Тадић да се појави на свједочењу пред Комисијом у понедјељак, 14. 09.
2020. године, у 13 часова;

2. а) Привремена истражна комисија позива главну дисциплинску тужитељку
Канцеларије дисциплинског тужиоца Високог судског и тужилачког савјета БиХ
(ВСТС) Алену Курспахић Надаревић и замјеника главне дисциплинске
тужитељке Канцеларије дисциплинског тужиоца ВСТС-а Мирзу Омеровића да се
појаве на свједочењу пред Комисијом на једној од наредних сједница, чији ће
датум бити накнадно одређен;

б) Задужују се службеници Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ  који
Комисији пружају стручну административно-техничку подршку да ступе у
контакт са наведеним особама, с циљем разматрања најоптималнијег датума за
њихово свједочење пред Комисијом.

3.   а) Привремена истражна комисија позива сљедећа струковна удружења: Друштво
новинара  БиХ, Удружење новинара Републике Српске и Удружење БХ новинари
да одреде представнике који ће се појавити на свједочењу пред Комисијом на
једној од наредних сједница, чији ће датум бити накнадно одређен, а о теми
изазова с којим се новинари суочавају при истраживању корупције и
организованог криминала, као и сугестија за побољшање законског оквира с
циљем санирања тих проблема;

б) Задужују се службеници Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ који
Комисији пружају стручну административно-техничку подршку да ступе у
контакт са наведеним удружењима, с циљем разматрања најоптималнијег датума
за свједочење њихових представника пред Комисијом.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ

Дамир Арнаут
Доставити:
- a/a



Број: 01-50-4-986-9/20
Сарајево, 03. 09. 2020.

З А П И С Н И К
са 9. 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 03. 09. 2020.
године, с почетком у 12 часова.
Сједници су присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Дамир Арнаут,
Драган Мектић, Алма Чоло, Мирјана Маринковић Лепић и Мира Пекић.
Сједници нису присуствовали чланови Комисије: Зукан Хелез, Бранислав Бореновић и
Златан Бегић.
Сједници су, такође, присуствовали: Лана Вулетић из Мисије ОЕБС-а у БиХ, Златко
Вукмировић и Енвер Богућанин из Сектора за односе с јавношћу, Зијад Хасић, секретар
Уставноправне комисије Дома народа, 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 8. сједнице;
2. Саслушање свједока пред Привременом истражном комисијом:

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

Ад. 1. Усвајање Записника са 8. сједнице Привремене истражне комисије

Привремена истражна комисија једногласно је усвојила Записник са 8. сједнице,
одржане 26. 08. 2020. године.

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

Предсједавајући Привремене истражне комисије поздравио је присутне и замолио
Горана Незировића, судију Врховног суда Федерације  Босне и Херцеговине, да се
обрати члановима.



У  уводном излагању и током свог свједочења, те у одговорима на питања чланова
Комисије, Горан Незировић изнио је своје виђење стања у правосуђу БиХ и Високом
судском и тужилачком савјету БиХ.

Саслушање Горана Незировића у потпуности је садржано у неауторизованом
транскрипту тонског записа ове сједнице који је саставни дио Записника.

Ад. 3. Текућа питања

У оквиру ове тачке дневног реда, чланови Привремене истражне комисије једногласно
су донијели сљедеће закључке:

1. Привремена истражна комисија позива главну тужитељку Тужилаштва БиХ
Гордану Тадић да се појави на свједочењу пред Комисијом у понедјељак, 14. 09.
2020. године, у 13 часова;

2. а) Привремена истражна комисија позива главну дисциплинску тужитељку
Канцеларије дисциплинског тужиоца Високог судског и тужилачког савјета БиХ
(ВСТС) Алену Курспахић Надаревић и замјеника главне дисциплинске
тужитељке Канцеларије дисциплинског тужиоца ВСТС-а Мирзу Омеровића да се
појаве на свједочењу пред Комисијом на једној од наредних сједница, чији ће
датум бити накнадно одређен;

б) Задужују се службеници Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ који
Комисији пружају стручну административно-техничку подршку да ступе у
контакт са наведеним особама, с циљем разматрања најоптималнијег датума за
њихово свједочење пред Комисијом.

3.   а) Привремена истражна комисија позива сљедећа струковна удружења: Друштво
новинара  БиХ, Удружење новинара Републике Српске и Удружење БХ новинари
да одреде представнике који ће се појавити на свједочењу пред Комисијом на
једној од наредних сједница, чији ће датум бити накнадно одређен, а о теми
изазова с којим се новинари суочавају при истраживању корупције и
организованог криминала, као и сугестија за побољшање законског оквира с
циљем санирања тих проблема;

б) Задужују се службеници Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ који
Комисији пружају стручну административно-техничку подршку да ступе у
контакт са наведеним удружењима, с циљем разматрања најоптималнијег датума
за свједочење њихових представника пред Комисијом.

Сједница Комисије завршена је у 14.45 часова.

Неауторизовани транскрипт тонског записа ове сједнице је у прилогу Записника и његов
је саставни дио.

Секретар Предсједавајући
Привремене истражне комисије Привремене истражне комисије

Соња Абдуловски Дамир Арнаут
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