
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                POSLOVNIK 

 Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma  

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine  

za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama 

Bosne i Hercegovine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Sarajevo, lipanj 2020. 

 



Na temelju članka 29. stavka (2) Zakona o parlamentarnom nadzoru (“Službeni glasnik BiH”, broj 

25/18) i 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 za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, na 2. 

sjednici održanoj 4. 6. 2020., usvojilo je 

 

                                                                POSLOVNIK 

Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i 

Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine 

 

Članak 1. 

(Predmet Poslovnika) 

 

Ovim poslovnikom utvrđuju se pitanja propisana člankom 29. stavak (2) Zakona o 

parlamentarnom nadzoru, kao i pitanja koja nisu nikako ili nisu precizno propisana Poslovnikom 

Zastupničkog doma, a tiču se rada 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). 

 

Članak 2. 

(Zadaća Privremenog istražnog povjerenstva) 

 

Privremeno istražno povjerenstvo osnovao je Zastupnički dom s ciljem istraživanja stanja u 

pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na sposobnost Visokog 

sudbenog i tužiteljskog vijeća (VSTV) da sudjeluje u procesima nužnim na putu Bosne i 

Hercegovine k članstvu u Europskoj uniji. Sukladno zaključku Zastupničkog doma, zadaća 

Privremenog istražnog povjerenstva je provesti sve radnje potrebne za ostvarivanje ovih ciljeva, 

sukladno Zakonu o parlamentarnom nadzoru i Poslovniku Zastupničkog doma.    

 

Članak 3. 

(Ovlasti Privremenog istražnog povjerenstva) 

(1) Ovlasti Privremenog istražnog povjerenstva propisane su Zakonom o parlamentarnom 

nadzoru i Poslovnikom Zastupničkog doma.  

 

(2) Privremeno istražno povjerenstvo imat će ovlasti:  

 

a) provoditi javna saslušanja; 

b) pozivati i saslušavati svjedoke iz bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini; 



c) zahtijevati od svjedoka da odgovore na sva pitanja i iznesu sve činjenice i informacije, 

kao i one koje su tajni podatak; 

d) pokretati pitanja odgovornosti za neodazivanje pozivu Povjerenstva, davanje lažnih ili 

netočnih izjava Povjerenstvu pod prisegom; 

e) zahtijevati izvješće od bilo kojeg izabranog i imenovanog dužnosnika, službenika ili 

institucije; 

f) zahtijevati pomoć revizora; 

g) zatražiti pomoć neovisnih stručnjaka izvan institucija u Bosni i Hercegovini; 

h) te druge ovlasti precizirane u Zakonu o parlamentarnom nadzoru, drugim zakonima i 

Poslovniku Zastupničkog doma.  

 

Članak 4. 

(Stručna pomoć i administrativna podrška) 

 

Sve stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Privremenog istražnog povjerenstva 

obavljaju zaposleni u Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koje je za to 

zadužio Kolegij Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.  

  

 

Članak 5. 

(Dokazi) 

 

Svi dokazi koje Privremeno istražno povjerenstvo prikupi u sklopu provođenja svojih ovlasti 

čuvaju se u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zaposleni iz članka 4. 

ovoga poslovnika odgovorni su za vođenje evidencije o prikupljenim dokazima i njihovu pohranu, 

kao i dostavu članovima Privremenog istražnog povjerenstva.  

 

Članak 6. 

(Svjedoci) 

 

(1) Privremeno istražno povjerenstvo poziva svjedoke najmanje deset dana prije održavanja 

sjednice, s naznakom područja na koje će se odnositi svjedočenje. Iznimno, uz suglasnost 

svjedoka, Povjerenstvo može odrediti i kraći rok.  

 

(2) Svjedoci imaju prava i dužnosti utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o 

parlamentarnom nadzoru i Poslovnikom Zastupničkog doma.  

 

(3) Povjerenstvo će upoznati svjedoke o navedenim pravima i dužnostima pisanim putem u 

pozivu, te usmeno netom prije svjedočenja.  

 

 

 



Članak 7. 

(Izvješća Privremenog istražnog povjerenstva) 

 

(1) Nakon što obavi zadaću, Privremeno istražno povjerenstvo dostavlja izvješće 

Zastupničkom domu. 

 

(2) Dnevni redovi, svjedočenja svjedoka, transkripti, zapisnici i izvješća obvezno se objavljuju 

na internetskoj stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o 

zaštiti tajnih podataka i Zakonu o zaštiti osobnih podataka. 

  

(3) Svaki član Privremenog istražnog povjerenstva koji je sudjelovao u odlučivanju o izvješću 

Povjerenstva ima pravo iskazati svoje izdvojeno mišljenje u posebnom izvješću ili u obliku 

izdvojenog mišljenja priloženog osnovnom izvješću Povjerenstva koje odražava rezultate 

izjašnjavanja većine. 

 

Članak 8. 

(Javnost rada) 

 

(1) Sjednice Privremenog istražnog povjerenstva otvorene su za javnost. Dijelovi sjednica 

mogu biti zatvoreni za javnost samo u skladu s Poslovnikom Zastupničkog doma i o tome 

se u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje zaključkom. 

 

(2) Sektor za odnose sa javnošću Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 

vrijeme će biti obavještavan o terminima održavanja sjednica. Sektor za odnose s javnošću 

pravovremeno će obavještavati predstavnike medija o svim aktivnostima Privremenog 

istražnog povjerenstva.    

 

 

Članak 9. 

(Program rada Privremenog istražnog povjerenstva) 

 

(1) Privremeno istražno povjerenstvo utvrđuje svoj program rada. 

 

(2) Program rada sadrži najznačajnije zadatke koje Privremeno istražno povjerenstvo treba 

izvršiti, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati, a prema potrebi i kraća 

obrazloženja za određene zadatke.  

 

Članak 10. 

(Zapisnik) 

 

(1) O tijeku sjednice vodi se zapisnik. 

 



(2) Zapisnik vodi tajnik Privremenog istražnog povjerenstva. 

 

(3) Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedatelj i tajnik Privremenog istražnog povjerenstva. 

 

 

 

Članak 11. 

(Izmjene i/ili dopune Poslovnika) 

 

Ovaj poslovnik može se mijenjati i dopunjavati zaključcima Privremenog istražnog povjerenstva. 

 

 

Članak 12. 

(Stupanje na snagu) 

 

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom usvajanja. 

 

 

 

                                                                                                             Predsjedatelj 

                                                                                            Privremenog istražnog povjerenstva 

Broj: 01-50-4-986-2/20 

Datum: 4. 6. 2020.                                                                              Damir Arnaut 


