
 

 

Број: 01-50-4-986-2/20 

Сарајево, 04. 06. 2020.    

 

 

ДРЖАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТЕ (СИПА) 

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА БиХ 

УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БиХ 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БиХ 

ТУЖИЛАШТВО БиХ 

ФЕДЕРАЛНО ТУЖИЛАШТВО ФБиХ 

ТУЖИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ТУЖИЛАШТВО БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

 

     На основу члана 10.став (1) тачка б) Закона о парламентарном надзору („Службени 

гласник БиХ”, број 25/18), 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) и члана 3. став (2) тачка е) Пословника Привремене 

истражне комисија Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и 

Херцеговине, Привремена истражна комисија Представничког дома Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Привремена истражна комисија) на 2. 

сједници, одржаној 04. 06. 2020. године, једногласно  усвојила сљедећи  

  

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. Тражи се од Државне агенције за истраге и заштиту, Граничне полиције БиХ, 

Управе за индиректно опорезивање БиХ, Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске, Федералног министарства унутрашњих послова (које садржи 

податке и кантоналних министарстава унутрашњих послова) те Министарства 

унутрашњих послова Брчко Дистрикта БиХ информација о поднесеним 

кривичним пријавама о кривичним дјелима привредног криминала и корупције 

које су достављене надлежним тужилаштвима у БиХ у протеклих пет година.   

2. Тражи се од Тужилаштва БиХ, Федералног тужилаштва Федерације БиХ (које 

садржи и податке кантоналних тужилаштава), Тужилаштва Републике Српске и 

Тужилаштва Брчко Дистрикта БиХ да Привременој истражној комисији доставе 

информацију о броју запримљених кривичних пријава за кривична дјела 

привредног криминала и корупције као и о резултатима поступања надлежних 

тужилаштава (укључујући и број отворених истрага и број отворених оптужница) 

у протеклих пет година. 



 

3. Тражи се од Министарства финансија и трезора БиХ информација о износу 

исплаћених накнада на основу пресуда Европског суда за људска права у свим 

случајевима покренутим против БиХ у протеклих пет година. 

4. Тражи се Информација од Министарства финансија и трезора БиХ о томе колико 

је новчаних средстава из буџета БиХ исплаћено у протеклих пет година за 

трошкове  адвоката одређених по службеној дужности  у предметима који су 

окончани ослобађајућом пресудом пред Судом БиХ.  

 

 

                                                                 Предсједавајући Привремене  истражне комисије  

       Дамир Арнаут 
Доставити: 

- наслову 

- а/а 


