
 

 

Broj: 01-50-4-986-1/20 

Sarajevo, 21. 5. 2020.  

 

Č L A N U 

PRIVREMENOG ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZASTUPNIČKOG DOMA 

PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE 

ZA UTVRĐIVANJE STANJA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA 

BOSNE I HERCEGOVINE  

 

Damiru Arnautu, Zukanu Helezu, Mirjani Marinković-Lepić, Zlatanu Begiću, Almi 

Čolo, Draganu Mektiću, Branislavu Borenoviću i Miri Pekić 

 

 

Na temelju članka 30. st. (4) i (5) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine  

Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20),                      

s a z i v a m 

 

 

konstituirajuću sjednicu Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma 

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim 

institucijama Bosne i Hercegovine  

 

 

Sjednica će biti održana u utorak 26. 5. 2020., u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, Trg 

BiH br.1, u dvorani 1/I. , s početkom u 12 sati. 

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

 

1. Izbor predsjedatelja, prvog i drugog zamjenika predsjedatelja Privremenog istražnog 

povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 

utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. 

 

 

 S poštovanjem, 

 

                                   TAJNIK 

          ZASTUPNIČKOG DOMA 

                               Marin Vukoja 

 

 

 Prilozi: 

  Zaključak sa 2. hitne sjednice, br: 01-50-1-15-1123/18 od 26.6.2019; 

  Zaključak sa 8. sjednice, br: 01-50-1-985/20 od 20.5.2020.  

 



 

 

Broj: 01-50-4-986-1/20 

Sarajevo, 26. 5. 2020.      

 

 

Z A P I S N I K 

konstituirajuće sjednice Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma 

Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama 

Bosne i Hercegovine  

 

     Sjednica Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine 

BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem 

tekstu: Privremeno istražno povjerenstvo) održana je 26. 5. 2020., s početkom u 12 sati, u 

sali 1/I.  

 

    Sjednici su bili nazočni članovi Privremenog istražnog povjerenstva: Damir Arnaut, Mirjana  

Marinković-Lepić, Alma Čolo, Branislav Borenović i Mira Pekić. 

 

    Opravdano izočni bili su: Zukan Helez, Dragan Mektić i Zlatan Begić.  

 

    Sjednicu je zakazao Marin Vukoja, tajnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine  BiH.  

 

     Sjednicom je predsjedala Alma Čolo do izbora predsjedatelja Privremenog istražnog 

povjerenstva. 

 

     Sjednici su također bili nazočni: Zijad Hasić, tajnik Ustavnopravnog povjerenstva Doma 

naroda, i Sonja Abdulovski stručna savjetnica, koju je Kolegij Tajništva Parlamentarne 

skupštine BiH zadužio da pruža stručnu i administrativno-tehničku podršku Privremenom 

istražnom povjerenstvu.   

      

     Na prijedlog člana Privremenog istražnog povjerenstva Branislava Borenovića dnevni red 

jednoglasno je dopunjen točkom 2. Razno  

 

     Za sjednicu je predložen i usvojen sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Izbor predsjedatelja, prvog i drugog zamjenika predsjedatelja Privremenog istražnog 

povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u 

pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine;   

2. Razno. 

 

 

 

 

 



 

     Ad. 1. Izbor predsjedatelja, prvog i drugog zamjenika predsjedatelja Privremenog 

istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za 

utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine   

 

     Sjednicom je privremeno, kao najstarija članica Privremenog istražnog povjerenstva, 

predsjedala Alma Čolo. Otvorila je konstituirajuću sjednicu, pozdravila nazočne i 

konstatirala da postoji kvorum za rad. 

 

    Nakon rasprave, jednoglasno su izabrani:  

 

- Damir Arnaut za predsjedatelja Privremenog istražnog povjerenstva;   

- Dragan Mektić za prvog zamjenika predsjedatelja Privremenog istražnog povjerenstva. 

 Privremeno istražno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo i sljedeći zaključak:  

 

Privremeno istražno povjerenstvo konstatira da trenutno ne postoje uvjeti za imenovanje 

drugog zamjenika predsjedatelja Privremenog istražnog povjerenstva. Privremeno istražno 

povjerenstvo nastavit će raditi do izbora drugog zamjenika predsjedatelja, u skladu s člankom 

188. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni 

glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20).  

 

Ad. 2. Razno 

 

     U okviru ove točke dnevnog reda, na prijedlog člana Privremenog istražnog povjerenstva 

Branislava Borenovića, jednoglasno je odlučeno da se za narednu sjednicu Privremenog 

istražnog povjerenstva pripremi prijedlog poslovnika koji također treba sadržavati program 

i plan rada Privremenog istražnog povjerenstva. Zaključeno je da svi članovi u roku od 

sedam dana dostave svoje prijedloge i sugestije.  

     

     Privremeno istražno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo i sljedeći zaključak: 

Uzimajući u obzir veliki interes javnosti i pravosudnih institucija u vezi s nabavom 

respiratora u Federaciji BiH i pokretne bolnice u Republici Srpskoj, tražimo od Agencije za 

lijekove i medicinska sredstva BiH da Privremenom istražnom povjerenstvu dostavi detaljne 

podatke o ovim i svim ostalim izdanim dozvolama za interventne nabave lijekova i 

medicinskih sredstava u razdoblju od 15. ožujka do danas s pojedinačnim iznosima, 

nazivima dobavljača i opreme, te krajnjim korisnicima i drugim dostupnim podatcima. 

 Predsjedatelj Privremenog istražnog povjerenstva je na kraju napomenuo da su sjednice    

Povjerenstva  otvorene za javnost i da je potrebno blagovremeno informirati Sektor za 

odnose sa javnošću o terminima održavanja sjednica.  

 

     Sjednica Povjerenstva završena je u 13 sati i 15 minuta. 

 
Tajnica Privremenog istražnog                    Predsjedatelj Privremenog istražnog                                      

povjerenstva                                                                                 povjerenstva 

 

      Sonja Abdulovski   Damir Arnaut 



 

 

Broj: 01-50-4-986-1/20 

Sarajevo, 26. 5. 2020.    

 

 

 AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA  

 BOSNE I HERCEGOVINE  

 

Na temelju članka 188. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20), Privremeno  

istražno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 

utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine na konstituirajućoj 

sjednici, održanoj 26. 5. 2020., jednoglasno je usvojilo sljedeći  

  

ZAKLJUČAK 

 

Uzimajući u obzir veliki interes javnosti i pravosudnih institucija u vezi s nabavom respiratora 

u Federaciji BiH i pokretne bolnice u Republici Srpskoj, tražimo od Agencije za lijekove i 

medicinska sredstva BiH da Privremenom istražnom povjerenstvu dostavi detaljne podatke o 

ovim i svim ostalim izdanim dozvolama za interventne nabave lijekova i medicinskih sredstava 

u razdoblju od 15. ožujka do danas s pojedinačnim iznosima, nazivima dobavljača i opreme, te 

krajnjim korisnicima i drugim dostupnim podatcima. 

 

 

 

                                                                       Predsjedatelj Privremenog istražnog povjerenstva  

 

       Damir Arnaut 

 

 

 
Dostaviti: 

- naslovu 

- a/a 
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Sarajevo, 26. 5. 2020.    

 

 

    PREDSJEDATELJU ZASTUPNIČKOG DOMA  

    PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH 

 

     Poštovani, 

 

     Obavještavam Vas da je na konstituirajućoj sjednici Privremenog istražnog povjerenstva 

Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u 

pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Privremeno istražno 

povjerenstvo), održanoj 26. 5. 2020., za predsjedatelja Privremenog istražnog povjerenstva 

izabran Damir Arnaut, a za prvog zamjenika predsjedatelja Dragan Mektić.  

 

     Privremeno istražno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo i sljedeći zaključak:  

 

Konstatira se da trenutačno ne postoje uvjeti za imenovanje drugog zamjenika predsjedatelja 

Privremenog istražnog povjerenstva.  Privremeno istražno povjerenstvo nastavit će raditi do 

izbora drugog zamjenika predsjedatelja sukladno članku 188. Poslovnika Zastupničkog 

doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 

81/15, 97/15, 78/19 i 26/20).  

 

 

 

 

                                                                       Predsjedatelj Privremenog  istražnog povjerenstva 

       Damir Arnaut 

 

 

 
Dostaviti: 

- naslovu 

- a/a 
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Sarajevo, 26. 5. 2020.    

 

 ČLANU  

 PRIVREMENOG ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZASTUPNIČKOG DOMA 

 PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH ZA UTVRĐIVANJE STANJA 

 U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BIH 

 

Damiru Arnautu, Zukanu Helezu, Mirjani Marinković-Lepić, Zlatanu Begiću, Almi 

Čolo, Draganu Mektiću, Branislavu Borenoviću i Miri Pekić 

 

       

Na temelju članka 188. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20), Privremeno 

istražno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 

utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine na konstituirajućoj 

sjednici, održanoj 26. 5. 2020., jednoglasno je usvojilo sljedeći  

  

ZAKLJUČAK 

 

 

Privremeno istražno povjerenstvo će na narednoj sjednici razmatrati i usvojiti Poslovnik 

Privremenog istražnog povjerenstva koji također treba sadržavati program i plan rada 

Privremenog istražnog povjerenstva. Pozivaju se svi članovi da u roku od sedam dana dostave 

svoje prijedloge i sugestije predsjedatelju Povjerenstva.  

 

 

 

                                                                      Predsjedatelj Privremenog istražnog povjerenstva  

 

       Damir Arnaut 

 

 

 
Dostaviti: 

- naslovu 

- a/a 
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