Broj: 05/6-50-13-182-36-3/13
Sаrajevo, 19. 12. 2013. godine

ZAPISNIK
36. sjednice Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima,
postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije
i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani
sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim
ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Neovisno povjerenstvo)

Sjednica je održana u Sarajevu 19. 12. 2013., s početkom u 10 sati.

NAZOČNI ČLANOVI NEOVISNOG POVJERENSTVA: Mile Lasić, predsjednik,
Semiha Borovac, prva zamjenica predsjednika, Predrag Crnogorac, drugi zamjenik
predsjednika i Damir Čačković, član.
OPRAVDANO IZOČNI: Milana Škipina, članica.
OSTALI NAZOČNI: Ivana Lovrić, koja obavlja poslove tajnice Neovisnog
povjerenstva.
Sjednicu je pratio i Zoran Brkić iz Sektora za odnose s javnošću Tajništva Parlamentarne
skupštine BiH.

Sjednicu je sazvao Mile Lasić, predsjednik Neovisnog povjerenstva. Nakon što je
konstatirao da postoji kvorum za rad, otvorio je 36. sjednicu.
Neovisno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo sljedeći
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Neovisnog povjerenstva;
Usvajanje Izvješća o posjetu Pritvorskoj jednici Suda BiH;
Usvajanje Izvješća o posjetu KPZ-u Mostar;
Usvajanje Izvješća o posjetu KPZ-u Trebinje;
Predstavka zatvorenika u KPZ-u Zenica koju je Neovisno povjerenstvo zaprimilo 7. 11.
2013., broj: 05/6-50-17-208/13;
6. Predstavka zatvorenika u Pritvorskoj jedinici Suda BiH broj: 11-15-1-190-1/13 od 14. 11.
2013., koju je Neovisno povjerenstvo zaprimilo 15. 11 .2013., broj: 05/6-50-17-208/13;
7. Tekuća pitanja
a.) Dopis Ministarstva pravde BiH broj: 06-15-5-10949/13 od 15. 11. 2013., u vezi s
popisom osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora;
b.) Utvrđivanje Plana aktivnosti za siječanj 2014. godine.

Ad.1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Neovisnog povjerenstva
Zapisnik 35. sjednice Neovisnog povjerenstva jednoglasno je usvojen, bez primjedaba.

Ad.2. Usvajanje Izvješća o posjetu Pritvorskoj jednici Suda BiH
Nakon detaljnog razmatranja Neovisno povjerenstvo je jednoglasno, uz određene dopune
i ispravke, usvojilo Izvješće o najavljenom posjetu Pritvorskoj jednici Suda BiH,
obavljenom 8. 11. 2013. godine.

Ad.3. Usvajanje Izvješća o posjetu KPZ-u Mostar
Nakon detaljnog razmatranja Neovisno povjerenstvo je jednoglasno, uz određene dopune i
ispravke, usvojilo Izvješće o najavljenom posjetu KPZ-u Mostar, obavljenom 28. 11. 2013.
godine.

Ad.4. Usvajanje Izvješća o posjetu KPZ-u Trebinje

Nakon detaljnog razmatranja Neovisno povjerenstvo je jednoglasno, uz određene dopune i
ispravke, usvojilo Izvješće o posjetu KPZ-u Trebinje, obavljenom 29. 11. 2013. godine.

Ad.5. Predstavka zatvorenika u KPZ-u Zenica koju je Neovisno povjerenstvo
zaprimilo 7. 11. 2013., broj: 05/6-50-17-208/13

Nakon što je detaljno razmotrilo i primilo k znanju predstavku zatvorenika u KPZ-u Zenica,
Neovisno povjerenstvo konstatiralo je da se iz predstavke ne može jasno zaključiti je li
zatvorenik u nadležnosti ovog Povjerenstva, te da će po utvrđivanju činjenica o tome
obavjestiti zatvorenika.

Ad.6. Predstavka zatvorenika u Pritvorskoj jedinici Suda BiH, broj: 11-15-1-1901/13 od 14. 11. 2013., koju je Neovisno povjerenstvo zaprimilo 15. 11. 2013.,
broj: 05/6-50-17-208/13
Nakon što je detaljno razmotrilo i primilo k znanju predstavku zatvorenika u Pritvorskoj
jedinici Suda BiH, Neovisno povjerenstvo donijelo je zaključak da će po okončanju sjednice
nenajvaljeno posjetiti Pritvorsku jedinicu Suda BiH povodom ove predstavke, te usvojilo
Radni nalog.
Ad.7. Tekuća pitanja
a) Dopis Ministarstva pravde BiH broj: 06-15-5-10949/13 od 15. 11. 2013. ,
u vezi s popisom osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora
Neovisno povjerenstvo primilo je k znanju dopis Ministarstva pravde BiH koji se odnosi na
popis osoba koje su na izdržavanju kazne zatvora.

b) Utvrđivanje Plana aktivnosti za siječanj 2014. godine
U vezi s ovom podtočkom dnevnoga reda, članovi Neovisnog povjerenstva jednoglasno su
dogovorili da će sljedeću sjednicu održati koncem siječnja 2014. godine.
Predsjednik Neovisnog povjerenstva Mile Lasić zaključio je sjednicu u 12.30 sati.
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