
 

 

Број: 01-50-4-986-1/20 

Сарајево, 21. 05. 2020.  

 

Ч Л А Н У 

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА У ПРАВОСУДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

Дамиру Арнауту, Зукану Хелезу Мирјани Маринковић Лепић Златану Бегићу 

Алми Чоло Драгану Мектићу Браниславу Бореновићу и Мири Пекић 

 

 

 

На основу члана 30. ст.(4) и (5) Пословника Представничког дома Парламентарне 

скупштине  Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 79/14, 81/15, 97/15 и 

78/19 и 26/20), с а з и в а м 

 

конститутивну сједницу Привремене истражне комисије Представничког дома 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у 

правосудним институцијама Босне и Херцеговине  

 

 

Сједница ће бити одржана у уторак, 26. 05. 2020. године, у згради Парламентарне 

скупштине БиХ, Трг БиХ бр.1., у сали 1/I, с почетком у 12 часова. 

 

За сједницу предлажем сљедећи 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Избор предсједавајућег, првог и другог замјеника предсједавајућег Привремене 

истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и 

Херцеговине. 

 

           Позивам Вас да сједници обавезно присуствујете. 

 

           С поштовањем, 

 

                              СЕКРЕТАР 

                                                                                 ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА                                                                                   

                                                                                              Марин Вукоја 
           

 

 

 Прилози: 

  Закључак са 2. хитне сједнице, бр: 01-50-1-15-1123/18 од 26.6.2019; 

  Закључак са 8. сједнице, бр: 01-50-1-985/20 од 20.5.2020. 



 

 

Број: 01-50-4-986-1/20 

Сарајево,  26. 05. 2020.      

 

 

З А П И С Н И К 

са конститутивне 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. 05. 

2020. године, с почетком у 12.00 часова, у сали 1/I.  

 

    Сједници су присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Дамир Арнаут, 

Мирјана Маринковић Лепић, Алма Чоло, Бранислав Бореновић и Мира Пекић. 

 

    Оправдано су одсуствовали: Зукан Хелез, Драган Мектић и Златан Бегић.  

 

     Сједницу је заказао Марин Вукоја, секретар Представничког дома Парламентарне 

скупштине  БиХ.  

 

     Сједницом  је предсједавала Алма Чоло до избора предсједавајућег Привремене 

истражне комисије. 

 

     Сједници су, такође, присуствовали: Зијад Хасић, секретар Уставноправне комисије 

Дома народа, и Соња Абдуловски, стручна савјетница, коју је Колегијум 

Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ задужио да пружа стручну и 

административно-техничку подршку Привременој истражној комисији.   

      

     На приједлог члана Привремене истражне комисије Бранислава Бореновића, дневни 

ред је једногласно допуњен тачком 2. Разно.  

 

     За сједницу је предложен и усвојен  сљедећи  

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Избор предсједавајућег, првог и другог замјеника предсједавајућег Привремене 

истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ  за 

утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине;   

2. Разно. 

 

 

 

 



 

 

     Ад.1. Избор предсједавајућег, првог и другог замјеника предсједавајућег 

               Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне  

               скупштине БиХ  за утврђивање стања у правосудним институцијама  

               Босне и Херцеговине   

 

     Сједницом је привремено, као најстарија чланица Привремене истражне комисије, 

предсједавала Алма Чоло. Отворила је конститутивну сједницу, поздравила присутне 

и констатовала  постојање кворума за рад. 

 

    Након расправе, једногласно су избрани:  

 

- Дамир Арнаут за предсједавајућег Привремене истражне комисије;   

- Драган Мектић за првог замјеника предсједавајућег Привремене истражне комисије. 

 Привремена истражна комисија једногласно је усвојила и сљедећи закључак:  

 

Привремена истражна комисија констатује да тренутно не постоје услови за именовање 

другог замјеника предсједавајућег Привремене истражне комисије. Привремена 

истражна комисија наставиће да ради до избора другог замјеника предсједавајућег у 

складу са чланом 188.  Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20).  

 

Ад. 2. Разно 

 

     У оквиру ове тачке дневног реда, на приједлог члана Привремене истражне комисије 

Бранислава Бореновића, једногласно је одлучено да се за наредну сједницу 

Привремене истражне комисије припреми приједлог пословника, који такође треба 

да садржи програм и план рада Привремене истражне комисије. Закључено је да сви 

чланови у року од седам дана доставе своје приједлоге и сугестије.  

     

     Такође, Привремена истражна комисија једногласно је усвојила и сљедећи закључак: 

 Узимајући у обзир велико интересовање јавности и правосудних институција у вези 

са набавком респиратора у Федерацији БиХ и покретне болнице у Републици Српској, 

тражимо од Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ да Привременој  

истражној комисији достави детаљне податке о овим и свим осталим издатим 

дозволама за интервентне набавке лијекова и медицинских средства у периоду од 15. 

марта до данас са појединачним износима, називима добављача и опреме, те крајњим 

корисницима и другим доступним подацима. 

  Предсједавајући Привремене истражне комисије је на крају напоменуо да су сједнице    

Комисије  отворене за јавност и да је потребно благовремено информисати Сектор за 

односе са јавношћу о терминима одржавања сједница. 

 

     Сједница Комисије завршена је у 13.15 часова. 

              Секретар                                                                    Предсједавајући  

Привремене истражне комисије                           Привремене истражне комисије                            

      Соња Абдуловски   Дамир Арнаут 
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 АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА  

 БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

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, 

на конститутивној сједници одржаној 26. 05. 2020. године, једногласно је усвојила 

сљедећи  

  

ЗАКЉУЧАК 

 

Узимајући у обзир велико интересовање јавности и правосудних институција у вези са                     

набавком респиратора у Федерацији БиХ и покретне болнице у Републици Српској, 

тражимо од Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ да Привременој истражној 

комисији достави детаљне податке о овим и свим осталим издатим дозволама за 

интервентне набавке лијекова и медицинских средства у периоду од 15. марта до данас, 

са појединачним износима, називима добављача и опреме, те крајњим корисницима и 

другим доступним подацима. 

 

 

 

                                                                 Предсједавајући Привремене истражне комисије  

 

       Дамир Арнаут 

 

 

 
Доставити: 

- наслову 

- а/а 
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    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕМ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА  

    ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ 

 

     Поштовани, 

 

     Обавјештавам Вас да је на конститутивној сједници Привремене истражне комисије 

Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање 

стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

Привремена истражна комисија), одржаној 26. 05. 2020. године, за предсједавајућег 

Привремене истражне комисије изабран Дамир Арнаут, а за првог замјеника 

предсједавајућег Драган Мектић.  

 

     Привремена истражна комисија је једногласно усвојила и сљедећи закључак:  

 

Констатује се да тренутно не постоје услови за именовање другог замјеника 

предсједавајућег Привремене истражне комисије. Привремена истражна комисија 

наставиће да ради до избора другог замјеника предсједавајућег у складу са чланом 

188.  Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20).  

 

 

 

 

                                                                 Предсједавајући Привремене  истражне комисије  

 

       Дамир Арнаут 

 

 

 
Доставити: 

- наслову 

- а/а 
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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 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, 

на конститутивној сједници одржаној 26. 05. 2020. године једногласно је усвојила 

сљедећи  

 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

 

Привремена истражна комисија ће на наредној сједници разматрати Пословник 

Привремене истражне комисије, који такође треба да садржи програм и план рада 

Привремене истражне комисије. Позивају се сви чланови да у року од седам дана доставе 

своје приједлоге и сугестије предсједавајућем Комисије.  

 

 

 

                                                                 Предсједавајући Привремене  истражне комисије  

                                                                                              Дамир Арнаут 

 

 

 
Доставити: 

- наслову 

- а/а 
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