
 

 

Broj: 01-50-4-986-10/20 

Sarajevo, 14. 9. 2020. 

 

SUD BOSNE I HERCEGOVINE 

n/r predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca   

 

Poštovani,  

 

Na temelju članka 10. stavka (1) točke a) Zakona o parlamentarnom nadzoru („Službeni glasnik BiH”, 

broj 25/18), 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) i članka 3. stavka (2) Poslovnika 

Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 

za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, Privremeno istražno 

povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u 

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

na 6. sjednici, održanoj 6. 7. 2020., jednoglasno je usvojilo sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

- Privremeno istražno povjerenstvo poziva glavnu tužiteljicu Tužiteljstva BiH Gordanu Tadić, 

predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca, tužitelja Tužiteljstva BiH Miroslava D. Markovića,  

suca Vrhovnog suda Federacije BiH Gorana Nezirovića, profesora Edina Šarčevića i profesora 

Zorana Pajića da se pojave na svjedočenju pred Povjerenstvom na jednoj od idućih sjednica čiji 

će datum biti naknadno određen. Zadužuje se tajništvo Povjerenstva da stupi u kontakt s 

navedenim osobama, s ciljem razmatranja najoptimalnijeg datuma za njihovo svjedočenje pred 

Povjerenstvom. 

 

Podsjećam da Vas je Privremeno istražno povjerenstvo pozvalo da budete nazočni u svojstvu svjedoka  

8. sjednici, koja je održana 26. 8. 2020. Budući da zbog obveza niste bili u mogućnosti nazočiti, traženo 

je od Vas da obavijestite Privremeno istražno povjerenstvo o raspoloživim terminima, što ste i učinili.  

U skladu s predloženim datumima svjedočenja, Privremeno istražno povjerenstvo je na 10. sjednici, 

održanoj 14. 9. 2020., jednoglasno zaključilo održati 14. sjednicu u četvrtak 8. 10. 2020., u Plavoj 

dvorani, s početkom u 13 sati, na koju Vas poziva u svojstvu svjedoka. 

 

Tema svjedočenja odnosit će se na ciljeve Privremenog istražnog povjerenstva. Člankom 2. Poslovnika 

Privremenog istražnog povjerenstva propisano je: „Privremeno istražno povjerenstvo osnovao je 

Zastupnički dom s ciljem da istraži stanje u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, s 

posebnim osvrtom na sposobnost Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća (VSTV) da sudjeluje u 

procesima prijeko potrebnim na putu Bosne i Hercegovine k članstvu u Europskoj uniji.“ 

 

U skladu s člankom 6. stavak (2) Poslovnika Privremenog istražnog povjerenstva, svjedoci imaju prava 

i dužnosti utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o parlamentarnom nadzoru i Poslovnikom Zastupničkog 

doma.  
 

S poštovanjem,  

      PREDSJEDATELJ  

PRIVREMENOG ISTRAŽNOG POVJERENSTVA  

      Damir Arnaut 

Dostaviti: 
- naslovu 

- a/a 


