
 

 

Број: 01-50-4-986-4/20 

Сарајево, 25. 06. 2020.  

 

 

З А П И С Н И К 

са 4. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним 

институцијама  

Босне и Херцеговине  

 

Сједница Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне 

скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Привремена истражна комисија) одржана је 25. 06. 2020. 

године, с почетком у 14 часова, у сали 1/I.  

 

Сједници су присуствовали чланови Привремене истражне комисије: Дамир Арнаут, 

Алма Чоло, Драган Мектић, Златан Бегић, Мирјана Маринковић Лепић, Зукан Хелез и 

Бранислав Бореновић. 

 

Оправдано је одсуствовала Мира Пекић. 

 

Сједници су, такође, присуствовали: Лана Вулетић из Мисије ОЕБС-а БиХ, Зоран Бркић 

из Сектора за односе с јавношћу и Соња Абдуловски, стручна савјетница у 

Уставноправној комисији Представничког коју је Колегијум Секретаријата 

Парламентарне скупштине БиХ обавијестио да пружа стручну и административно-

техничку подршку Привременој истражној комисији, те представници медија. 

 

За сједницу је предложен и усвојен сљедећи  

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Притисак на носиоце правосудних функција; 

2. Текућа питања.  

 

 

Ад. 1. Притисак на носиоце правосудних функција 

 

Предсједавајући Привремене истражне комисије отворио је расправу о овој тачки 

дневног реда у којој су, осим њега, учествовали: Мирјана Маринковић Лепић, Бранислав 

Бореновић, Зукан Хелез, Алма Чоло, Драган Мектић и Златан Бегић. 

 

Након расправе, чланови Привремене истражне комисије једногласно су усвојили 

сљедеће закључке:  



 

 

а) осуђује се изјава предсједника Високог судског и тужилачког савјета БиХ (ВСТС) од 

19. 06. 2020. године, којом се носиоцима правосудних функција налаже да не сарађују 

са Привременом истражном комисијом; 

б) изражава се задовољство закључцима ВСТС-а од 24. 06. 2020. године, који су у 

супротности с том изјавом, те којим се наведена забрана отклања; 

ц) подсјећа се да начело провјера и равнотежа представља сами темељ слободног и 

демократског друштва. Инструисање званичника правосудног сектора да не сарађују са 

парламентарном комисијом подрива и одговорност и независност правосуђа; 

д) охрабрују се носиоци правосудних функција да сарађују са Привременом истражном 

комисијом, у правцу испуњења циљева и задатака које је утврдио Представнички дом 

Парламентарне скупштине БиХ, у складу са Законом о парламентарном надзору и 

Пословником Представничког дома; 

е) захтијева се од свих носилаца јавних функција да се уздрже од упућивања 

ултиматума, неутемељених забрана и других видова притиска према носиоцима 

правосудних функција; 

ф) Привремена истражна комисија остаје у потпуности опредијељена да се испуни 

мандат који је овој комисији додијелио Представнички дом ПСБиХ. 

 

 

 Ад. 2. Текућа питања 

 

Предсједавајући Привремене истражне комисије отворио је расправу о питању 

могућности  присуства грађана сједницама Привремене истражне комисије. У расправи 

су учествовали: Дамир Арнаут, Бранислав Бореновић, Зукан Хелез, Алма Чоло, Златан 

Бегић и Мирјана Маринковић Лепић. 

 

Након расправе Привремена истражна комисија једногласно је усвојила сљедећи 

закључак: 

 

''Привремена истражна комисија тражи од Колегијума Секретаријата 

  Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине да је до наредне сједнице 

  обавијести о могућности као и о свим процедурама евентуалног присуства  

  грађана сједницама Привремене истражне комисије.''  

 

 Привремена истражна комисија једногласно је усвојила и сљедећи закључак: 

 

''Задужују се запослени у Секретаријату који пружају стручну и  

  административно-техничку подршку Привременој истражној комисији да 

  једном мјесечно члановима Привремене истражне комисије доставе листу свих   

  материјала пристиглих за Привремену истражну комисију.''   

 

Договорен је термин за наредну сједницу за 02. 07. 2020, на којој ће, у својству свједока, 

бити саслушани директор Агенције за превенцију корупције и координацију борбе 

против корупције БиХ, директор Агенције за јавне набавке и судија Окружног суда у 

Бањалуци.  

 

 

 



 

Такође, договорено је да ће у понедјељак, 06. 07. 2020, у својству свједока бити саслушан 

судија Суда Босне и Херцеговине.  

 

Сједница Комисије завршена је у 15.20 часова. 

 

       Секретар                                                                           Предсједавајући  

Привремене истражне комисије                            Привремене истражне комисије

               

Соња Абдуловски                 Дамир Арнаут 


