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Програм рада 

Привремене истражне комисије Представничког дома  

Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања 

у правосудним институцијама  

Босне и Херцеговине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево, јуни 2020. године 

 

 



 

 

 

На основу члана 9. Пословника 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), 

Привремена истражна комисија је на 3  сједници, одржаној 16. 06. 2020,  усвојила 

 

 

Програм рада  

Привремене истражне комисије 

 

 

I. МЕТОД РАДА  

Како би прибавила информације, документације и сазнања неопходна за извршавање 

свог мандата и испуњавање задатих циљева, Привремена истражна комисија ће свој рад 

подијелити у идуће сегменте: 

1. Јавна саслушања и разговори са свједоцима 

2. Прибављање документације 

3. Анализа исказа и прикупљење, односно запримљене, документације 

4. Израда извјештаја, иницијатива, закључака, приједлога закона, те других аката 

који се достављају Представничком дому на коначно усвајање 

5. Све остале радње које су неопходне за остваривање задатака Привремене 

истражне комисије. 

II. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Привремена истражна комисија ће почети јавна саслушања и разговоре са свједоцима у 

јулу 2020. године.  

Упоредо са спровођењем јавних саслушања и разговора са свједоцима, Привремена 

истражна комисија ће радити на прикупљању потребне документације, те ће запримати 

документацију коју самоиницијативно доставе грађани и институције.  

Привремена истражна комисија ће улагати највеће напоре да саслушања и прибављање 

документације оконча до децембра 2020. године.  

Привремена истражна комисија ће анализу исказа и документације, те израду горе 

наведених аката окончати најкасније до јуна 2021. године.   

III. КОНКРЕТНА ТЕМАТИКА 

Привремена истражна комисија ће, не ограничавајући се на наведене, разматрати и ове 

конкретне теме: 

- Закон о Високом судском и тужилачком савјету БиХ (ВСТС). Привремена 

истражна комисија ће критички оцијенити постојећа законска рјешења, 

укључујући адекватност тренутног начина избора чланова ВСТС-а у односу на 

независност овог тијела, адекватност тренутних дисциплинских мјера и 

процедура, са посебним освртом на потребу успостављања јасних правила за 

дисциплинску одговорност чланова ВСТС-а од независног тијела, ширу провјеру 

канидата за правосудне функције, евентуално раздвајање ВСТС-а на судски и 



 

тужилачки сегмент, евентуално другачији начин избора главних тужилаца, и 

слично. 

 

- Прописивање јасних правила, те одговарајућих санкција, по питању сукоба 

интереса носилаца правосудних функција, укључујући њихове блиске сроднике, 

а по моделу правила која се односе на неспојивост функција и сукоб интереса, 

укључујући анганжман блиских сродника, који је прописан за изабране и 

именоване званичнике, те савјетнике.  

 

- Закон о кривичном поступку и Кривични закон БиХ. Привремена истражна 

комисија ће разматрати адекватност постојећих законских рјешења по питању 

борбе против корупције и других најтежих облика организованог криминала, с 

циљем побољшања рјешења у свјетлу потребе приближавања Босне и 

Херцеговине чланству у Европској унији. 

 

- Успостављање потпуне независности правосуђа и потпуног отклањања 

политичког утицаја на правосуђе. Привремена истражна комисија ће размотрити 

могућност пооштравања санкција за непримјерене контакте између носилаца 

правосудних функција и представника политичких партија, као и за 

непримјерено дјеловање политичких партија и њихових представника према 

правосудним институцијама и носиоцима правосудних функција.    

 

- Успостављање сарадње између Привремене истражне комисије и међународних 

организација и тијела која су задужена за независност правосуђа, борбу против 

корупције и других облика организованог криминала, односно која су релевантна 

за напредак Босне и Херцеговине ка чланству у Европској унији, укључујући, али 

се не ограничавајући на: Европску комисију, Савјет Европе (укључујући ГРЕКО 

и Венецијанску комисију), ОЕБС (укључујући ОДИХР), те друге.  

 

- Поређење регионалних и европских  рјешења по питању избора носилаца 

правосудних функција, постојању и дјелокругу регулаторног тијела, односно 

избору и смјени  чланова таквих тијела, одговорности за њихов рад и слично.  

Привремена истражна комисија ће за потребе овог, те других својих приоритета 

користити ресурсе Истраживачког сектора Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине.  

 

 

IV. КОНКРЕТНА ЈАВНА САСЛУШАЊА И СВЈЕДОЧЕЊА 

Привремена истражна комисија ће, не ограничавајући се на исте, обавити јавна 

саслушања и разговоре са свједоцима из сљедећих институција: 

- Високог судског и тужилачког савјета БиХ, 

- Суда БиХ, 

- Правобранилаштва БиХ, 

- Тужилаштва БиХ, 

- Министарства правде БиХ, 

- Управе за индиректно опорезивање БиХ, 

- ентитетских и кантоналних судова, 

- ентитетских и кантоналних тужилаштава, 

- ентитетских и кантонталних МУП-ова, 

- адвокатских комора и сличних струковних удружења, 

- еминентним академским радницима, 



 

- међународних организација, у складу са Бечком конвенцијом о дипломатским 

односима, 

- организација цивилног друштва које се баве стањем у правосуђу, борбом против 

   корупције, ефикасношћу правосуђа (попут Transparency International, Trial  

   International и  слично), 

 

- свих других институција, по потреби.  

 

Привремена истражна комисија ће од свих наведених прибављати и потребну 

документацију, односно аналитичке извјештаје.  

 

V. РАЗМАТРАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ СЛУЧАЈЕВА 

Привремена истражна комисија ће разматрати појединачне случајеве само у оној мјери 

и обиму у којим је то неопходно како би се сагледали системски проблеми с којим се 

суочава правосуђе у Босни и Херцеговини. У вези с тим, Привремена истражна комисија 

ће, не ограничавајући се на исте, размотрити сљедеће случајеве: 

1. Афера „Респиратори – Сребрна малина“, 

2. Афера „Респиратори – Medietic“, 

3. Афера „Пандора“, 

4. Афера „Поткивање“, 

5. Политички притици на носиоце правосудних функција, 

6. Убиство Давида Драгичевића, 

7. Убиство Џенана Мемића, 

8. Приватизација и област стечајних поступака,  

 

те друге по потреби.  

 

VI. ДЈЕЛОВАЊЕ ИЗВАН ОКВИРА ПРОГРАМА РАДА 

 

Привремена истражна комисија може, по потреби, одступити од овог програма рада када 

то ситуација налаже, односно када из њеног рада проистекну друга питања која је 

неопходно размотрити. Привремена истражна комисија ће одлуке о таквом поступању 

доносити својим закључцима.  

 

 

 

 

  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

                                                                   ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

                                                                                         Дамир Арнаут  


