
 

 

Број:  01-50-4-986- 22/21 

Сарајево, 05. 01. 2021. 

 

ЧЛАНУ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА 

У ПРАВОСУДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА БиХ 

 

Дамиру Арнауту, Зукану Хелезу, Мирјани Маринковић Лепић, Златану Бегићу, Алми 

Чоло, Драгану Мектићу, Браниславу Бореновићу и Мири Пекић 

 

На основу члана 35. ст. (1) и (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 и 26/20), закључка 

са 2. хитне сједнице Представничког дома о формирању Привремене истражне комисије 

Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним 

институцијама БиХ, одржане 14. 06. и 26. 06. 2019, и закључка о потврђивању именовања 

чланова Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ, усвојеног на 8. сједници 

Представничког дома, одржаној 15. 05, 19. 05. и 20. 05. 2020, сазивам 22. сједницa Привремене 

истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање 

стања у правосудним институцијама БиХ (у даљем тексту: Привремена истражна 

комисија).  

Сједница ће бити одржана у понедјељак, 11. 01. 2021. године, у згради Парламентарне 

скупштине БиХ, у сали II на првоме спрату , с почетком у 14 часова, или за вријеме паузе 

сједнице Представничког дома. 

За сједницу предлажем сљедећи  

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са 21. сједнице; 

2. Заказивање наредних саслушања свједока; 

3. Текућа питања. 

 

 Позивамо Вас да сједници обавезно присуствујете.  

 

У случају потребе, можете контактирати секретаре Привремене истражне комисије Игора Бајића 

или Соњу Абдуловски на број телефона: 033 286 068 или на e-mail адресу: 

igor.bajic@parlament.ba или sonja.abdulovski@parlament.ba.  

 

 С поштовањем, 

                                                                       Предсједавајући Привремене истражне комисије  

                                                                                                      Дамир Арнаут, с.р.  

 
Доставити: 

 
- наслову 

- а/а 

mailto:igor.bajic@parlament.ba
mailto:sonja.abdulovski@parlament.ba


 

 

Број: 01-50-4-986-22/21 

Сарајево, 11. 01. 2021. 

 

 

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 комисије 

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 22. сједници, одржаној 11. 01. 2021. 

године, једногласно је усвојила сљедеће  

 

ЗАКЉУЧКЕ 

 

1. Привремена истражна комисија позива предсједавајућег Савјета министара Босне и 

Херцеговине Зорана Тегелтију и министра правде Босне и Херцеговине Јосипа 

Грубешу да се појаве на свједочењу пред Привременом истражном комисијом на 

једној од наредних сједница чији ће датум бити накнадно одређен. 

 

2. Задужују се секретари Комисије да ступе у контакт са наведеним особама, с циљем 

разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред Комисијом. 

 

 

С поштовањем, 

 

 

 

  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

    Дамир Арнаут 

 

 

 

 

 

Доставити: 

 наслову  

  а/а 



 

 

Број: 01-50-4-986-22/21 

Сарајево, 11. 01. 2021.  

 

 

 

КОЛЕГИЈУМУ СЕКРЕТАРИЈАТА 

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

 

На основу 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), 

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 22. сједници, одржаној 11. 01. 

2021. године, једногласно је усвојила сљедећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

Привремена истражна комисија просљеђује Колегијуму Секретаријата Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине акт секретара Комисије (број: 01-50-4-986-21-1/20 од 

15. 12. 2020) на даље надлежно поступање.  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ  

  Дамир Арнаут 

 

 
Прилог:  

- допис број:  01-50-4-986-21-1/20 од 15. 12. 2020 

 

Доставити: 

- наслову 

- а/а 



Број: 01-50-4-986-22/21
Сарајево, 11. 01. 2021.

З А П И С Н И К
са 22. сједнице Привремене истражне комисије Представничког дома

Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним
институцијама БиХ

Сједница Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ за утврђивање стања у правосудним институцијама Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Комисија) одржана је 11. 01. 2021. године, с почетком у 16.30 часова.

Сједници су присуствовали чланови Комисије: Дамир Арнаут, Драган Мектић, Алма
Чоло, Златан Бегић, Мира Пекић, Зукан Хелез и Мирјана Маринковић Лепић.

Сједници није присуствовао члан Комисије Бранислав Бореновић.

Сједници су, такође, присуствовали: Зоран Жужа из Сектора за односе с јавношћу, Игор
Бајић и Соња Абдуловски, секретари Привремене истражне комисије, те представници
медија.

Комисија је једногласно усвојила сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 21. сједнице;
2. Заказивање наредних саслушања свједока;
3. Текућа питања.

Ад. 1. Усвајање Записника са 21. сједнице

Записник са 21. сједнице једногласно је усвојен.

Ад. 2. Заказивање наредних саслушања свједока

Предсједавајући Привремене истражне комисије Дамир Арнаут отворио је расправу о овој
тачки дневног реда, напоменувши да је на једној од претходних сједница Комисије
предложено да се на саслушање позову предсједавајући Савјета министара и министар
правде Босне и Херцеговине.

Након краће расправе, Привремена истражна комисија једногласно је усвојила сљедеће
закључке:



1. Привремена истражна комисија позива: предсједавајућег Савјета министара Босне и
Херцеговине Зорана Тегелтију и министра правде Босне и Херцеговине Јосипа
Грубешу да се појаве на свједочењу пред Привременом истражном комисијом на
једној од наредних сједница чији ће датум бити накнадно одређен.

2. Задужују се секретари Комисије да ступе у контакт с наведеним особама, с циљем
разматрања најоптималнијег датума за њихово свједочење пред Комисијом.

Такође је договорено да секретари Комисије ступе у контакт са свједоцима за које је
Привремена истражна комисија раније донијела одлуку о саслушању како би се утврдили
термини њиховог доласка на сједницу Привремене истражне комисије у наредне три
седмице.

Предсједавајући Привремене истражне комисије предложио је да се на једној од наредних
сједница донесе одлука о саслушању представника Transparency Internationala у БиХ.

Ад. 3. Текућа питања

У оквиру ове тачке дневног реда разматран је допис секретара Привремене истражне
комисије (број: 01-50-4-986-21-1/20 од 15. 12. 2020).

Након краће расправе, у којој су учествовали сви чланови, Привремена истражна комисија
једногласно је одлучила да прослиједи овај акт Колегијуму Секретаријата Парламентарне
скупштине БиХ на даље надлежно поступање.

Сједница Комисије завршена је у 17 часова.

Секретар Предсједавајући
Привремене истражне комисије Привремене истражне комисије

Соња Абдуловски Дамир Арнаут



Број: 01-50-4-141-24/23
Сарајево, 25. 01. 2021.

САВЈЕТ МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
н/р предсједавајућег Зорана Тегелтије

Поштовани,

На основу члана 10. став (1) тачка а) 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) Пословника Привремене истражне комисије 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 даљњем тексту: Привремена истражна комисија) на 22. сједници, одржаној 11. 01. 2021,
једногласно је усвојила сљедећи

ЗАКЉУЧАК
1. Привремена истражна комисија позива: предсједавајућег Савјета министара Босне и

Херцеговине Зорана Тегелтију и министра  правде Босне и Херцеговине Јосипа Грубешу,
да се појаве на свједочењу пред Привременом истражном комисијом на једној од наредних
сједница чији ће датум бити накнадно одређен.

2. Задужују се секретари Комисије да ступе у контакт с наведеним особама, с циљем договора
најоптималнијег датума за њихово свједочење пред Комисијом.

С обзиром да секретари Привремене истражне комисије нису добили одговоре на упите
достављене Вам у складу са ставом 2. претходног Закључка, молим да Привремену
истражну комисију обавијестите о расположивим терминима у мјесецу фебруару ради
заказивања Вашег свједочења пред Привременом истражном комисијом.
Тема свједочења односит ће се на циљеве Привремене истражне комисије. Чланом 2.
Пословника Привремене истражне комисије прописано је: „Привремену истражну комисију
основао је Представнички дом с циљем да истражи стање у правосудним институцијама у Босни
и Херцеговини, с посебним освртом на способност Високог судског и тужилачког савјета
(ВСТС) да учествује у процесима неопходним на путу Босне и Херцеговине ка чланству у
Европској унији.“
У складу с чланом 6. став (2) Пословника Привремене истражне комисије, свједоци имају права
и дужности утврђене Уставом БиХ, Законом о парламентарном надзору и Пословником
Представничког дома.

С поштовањем,
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ
Дамир Арнаут

Доставити:

- naslovu
- a/a
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Broj: 0 I -50-4- I 4 I -23123
Sarajevo, 19. 1.2021.

MINISTARSTVO PRAVDE
BOSNE I  HERCEGOVINE
n/r ministra pravde Josipa Grubese

Po5tovani,

Na osnovu dlana 10. stav ( I ) tadka a) Zakona o parlamentarnom nadzoru (,,SluZbeni glasnik BiH", broj
25118), dlana 188. Poslovnika Predstavnidkog doma Parlamentarne skupStine Bosne i Hercegovine
(,,Sluzbeni glasnik BiH", br. 79/14, 81115. 91115, i8/19 i  26120) i  dlana 3. stav (2) poslovnika
Priwemene istraZne komisije Predstavnidkog doma Parlamentarne skupStine Bosne i Hercegovine za
utvrdivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, Privreme na is?rtna komisija
Predstavnidkog doma Parlamentame skupstine Bosne i Hercegovine za utvrdivanje stanja u
pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnj em tekstu: Privremena istraZna komisija) na
22, sjednici,  odrZanoj 11. l .  202l, jednoglasnoje usvoj i la sl jedei i

ZAKLJUCAK

l. Privremena istraZna komisija poziva: predsj edavaj uieg Vije6a ministara Bosne i Hercegovine
Zorana Tegeltiju i ministra pravde Bosne i Hercegovine Josipa Grubesu, da se pojave na
svjedodenju pred Privremenom istraZnom komisijom najednoj od narednih sjednica diji ie datum
biti naknadno odreden.

2. ZaduLuju se sekretari Komisije da stupe u kontakl
najoptimalnijeg datuma za njihovo svjedodenje pred

U skladu s predloZenim datumima svjedodenja, Privremena istraZna komisija ie u ponedjeljak, 25. l.
2021, u sali I na drugom spratu, odrzati 23. sjednicu, na koju vas poziva u svojstvu svjedoka, s
podetkom u 14 sati.

Tema svjedodenja odnosit ie se na ciljeve Privremene istraine komisije. ilanom 2. Poslovnika
Privremene istraZne komisije propisano je: ,,Privremenu istraZnu komisiju osnovao je Predstavnidki
dom s ciljem da istraZi stanje u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom
na sposobnost Visokog sudskog i tuZilaekog vijeia (VSTV) da udestvuje u procesima neophodnim na
putu Bosne i Hercegovine ka dlanstvu u Evropskoj uniji.,'

U skladu s dlanom 6. stav (2) Poslovnika Privremene istraZne komisije, svjedoci imaju prava i duZnosti
utvrdene Ustavom BiH, Zakonom o parlamentarnom na{qr 4foslovnikom Predstavnidkog doma.

S postovanjem, .,  
" -  t ." ' ,4! ' . ' \

pR r v R E MP*rEEl:i???X,f HB lr, r,,,
Damir Arnaut,v.r,
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s navedenim osobama, s ciljem razmatranja
Komisijom.

Dostavit i
- na5tovu
- ala
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Број: 01-50-4-141-26/21
Сарајево, 10. 02. 2021.

САВЈЕТ МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
н/р предсједавајућег Зорана Тегелтије

Поштовани,

На основу члана 10. став (1) тачка а) 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) Пословника Привремене истражне комисије 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 22. сједници, одржаној 11. 01. 2021. године,
једногласно је усвојила сљедећи закључак:

1. Привремена истражна комисија позива: предсједавајућег Савјета министара Босне и
Херцеговине Зорана Тегелтију и министра правде Босне и Херцеговине Јосипа Грубешу да
се појаве на свједочењу пред Привременом истражном комисијом на једној од наредних
сједница чији ће датум бити накнадно одређен. Задужују се секретари Комисије да ступе у
контакт са наведеним особама, с циљем разматрања најоптималнијег датума за њихово
свједочење пред Комисијом.

Привремена истражна комисија одржаће 26. сједницу у сриједу, 24. 02. 2021. године, у Плавој
сали, с почетком у 15.30  часова, a на коју Вас позива у својству свједока. Тема свједочења
односиће се на циљеве Привремене истражне комисије. Чланом 2. Пословника Привремене
истражне комисије прописано је: „Привремену истражну комисију основао је Представнички
дом с циљем да истражи стање у правосудним институцијама у Босни и Херцеговини, са
посебним освртом на способност Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС) да учествује у
процесима неопходним на путу Босне и Херцеговине ка чланству у Европској унији.“

У складу са чланом 6. став (2) Пословника Привремене истражне комисије, свједоци имају права
и дужности утврђене Уставом БиХ, Законом о парламентарном надзору, те Пословником
Представничког дома.

С поштовањем,
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ

ПРИВРЕМЕНЕ ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ
Дамир Арнаут

Доставити:
- наслову
- а/а



NEAUTORIZIRAN TRANSKRIPT

22. SJEDNICE PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA UTVRĐIVANJE STANJAU PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BiH

održane 11.01.2021. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

DAMIR ARNAUT

Dobar dan svima, otvaram 22. Sjednicu Privremene istražne komisije. Prijedlog dnevnog reda ste

dobili..

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice,

2. Zakazivanje narednih saslušanja

3. Tekuća pitanja

Ad. 1

Otvaram raspravu o dnevnom redu. Ima li prijedloga za izmjene i dopune? Nema, konstatujem da

je dnevni red kako je predložen i usvojen, prelazim na tačku jedan, usvajanje zapisnika 21. sjednice

istražne komisije. Dobili ste prijedlog zapisnika.Otvaram raspravu o dnevnom redu. Nema

prijavljenih. Stavljam na glasanje. Ko je za? Zapisnik je jednoglesno usvojen.

Ad.2

Prelazimo na tačku dva zakazivanje narednih saslušanja. Znači ovo je, trebamo u suštini donijeti

odlulku, kako smo rekli da ćemo pozvati predsjedavajućeg i mnistra pravde na ovu, sjednicu

komisije. Sad trebamoodnijeti tu odluku. To su te dvije stvari koje predlažem da se danas usvoje.

Da pozovemo predsjedavjućeg vijeća ministara i ministra pravde na ovi sjednicu i za zadužino

naravno sekretarijat dastupi u kontakt sa kabinetima, a se usagalsi neki termin svjedočenja, i da li



još ima prijedloga za neka svjedočenj. Otvaram raspravu. /.....isključen zvučnik... / Mi trebamo

vidjeti s gospodinom Begićem, pošto su to njegovi prijedlozi, Sindikat solidarnosti iz Tuzle, to je

jedna grupa, to je u suštini jedno svjedočenje. I imamo Nenad Šeleda i Miloš Babić, s tim što sam

ja shvatio sekretarijat za Miloša Babića da čovjek nije u stanju hodati zbog povrede kičme da je to

nešto stalno.

muški glas

Imamo i sada predsjedvajućeg ..../ isključen zvučnik/

DAMIR ARANUT

Ovo su sve koje su donesene odluke, ja sam čitao. Samo da za članove komisije malo ovo,

uprostimo. Znači imamo grupu, Kopić, Tanović, Muratović, Husić oni se svi tiču iste teme to je

gospodin Begić, to je jedno svjedočenje. Imamo Damjan Kaurinović, apelacioni sud Brčko

distrikta, Nenad Šeleda, sud BiH, Miloš Babić, sudija suda BiH u penziji i Sanela Gorušanović –

Butigan, potpredsjednica VSTV-a sada u ovoj funkciji u kojoj je, i to je to zakoje mso donijeli

odluku da ćemo ih pozvati. Možda da sugerišemo sekretarijatu da evo kao što je gospodin Mektić

rekao, ja se također slažem, da bi gospođu Gorušanović – Butigan trebalo istaviti kao neki prioritet,

vidite s njom termine. Eventualno, ne znam sad iduće sedmine ili sedmica nakon toga, Borenović

je rekao da je on tu, da njemu odgovara bilo šta iduće sedmice ili sedmicu nakon toga. Jeli ima

nekih preferenci ili da čekamo sjednicu Doma?

Ženski glas

Isključen mikrofon

DAMIR ARNAUT

To pošto je najavljeno, a nema budžeta do februara, Bevanda rekao, može biti da neće. A ovu

doma, ograničila je raspravu na 5 minuta. Kopić, Tanović, Muratović i Husić, to je znači jedna



grupa može biti, sva svjedočenja jedan dan, jel tako? Zajedno. To sam ja maloprije prije nego što

ste vi ušli reko, ovo mi izgleda.

Muški glas

Predsjednik Udruženja stečajnih upravnika, nismo ostvarili s njim kontakt, ja imam telefon..... /nije

uključen mikrofon /

DAMIR ARNAUT

Miloš Babić, sudija koji je u penziji, gdje je on živi ukoliko znate?

Muški glas

On živi u Banja Luci.

DAMIR ARNAUT

Znači da je dolazak. Nenad Šeleda je tu, on je aktuelan.

Muški glas

I on je bio na bolovanju kada smo razgovarili i neko je rekao /nije uključen mikrofon /

DAMIR ARNAUT

Dobro, hadje da uprostimo. Dajte nam, pokušajte šta možete dobiti za iduću sedmicu i sedmicu

nakon toga, sa preferencom da Sanela Gorušanović – Butigan bude što prije i ove ostale također

provjerite pa nam javite, a ja ću biti u kontaktiu sa članovima komisije pa ćemo vidjeti kada ćemo

tačno zakazati. Ali vidite, kako su oni raspoloživi u naredne tri sedmice. Najbolje je tako, u naredne

tri sedmice, dajte na raspoloživost pa ćemo mi odlučiti međusobno kada.



Ženski glas ...... /Isključen mikrofon /

DAMIR ARNAUT

Naravno zato ja, kako ljudi da time i pitajte ih da daju što više raspoloživih datuma tako da možemo

uklopiti, da grupišemo. Upravo tako.

Ja bih također imao projedlog koji danas neću stavljati na glasanje, samo da vidimo da razmislite,

predstavnike Transparency International- a i eventulano da ih spojimo sa predstavnicima medija,

još pogorovo ako bude istraživačko noivnarstvo, ako bude projedloga. Neka to bude nešto za

razmišljanje, pa ćemo odlučiti o tome na idućoj sjednici. Jeli ima još konkretnih prijedloga za

svjedoke, osim, osim Predjsedavajućeg vijeća ministara Tegeltije i ministra pravde Grubeše ?

Ženski glas

...... /Isključen mikrofon /

DAMIR ARNAUT

Možete, sad samo donosimo odluku da ćemo pozvati, osim ove dvojce.

Muški glas

Predsjedavajući, imajte u vidu ovo što sam ja pisao ...... /Isključen mikrofon /

DAMIR ARNAUT

Dobro, podsjetite članove komisije pa ćemo o tome. Mi smo već saslušali asdvokate, ali evo, kada

je u pitnaju akademski sektor, podsjetite članove komisije, pošaljite ponovo taj mail od te gospođe,

pa ćemo vidjeti. Razmotićemo na idućoj sjednici da li da pozovemo Transparency, da li a

pozovemo neke predstavnike medijskog sektora kada je u pitanju istraživački, ne kao prošli put

strukovna udruženja nego istraživačko novinarstvo i evo akademsku zajednicu, pa da imamo

materijal za idući put. Stavljam onda na glasanje, znači istražna komisija odlučuje da pozove

Predsjedavjućeg vijeća ministara i ministra pravde BiH na saslušanje pred komisjom, zadužuje se



skretarijat komisje da stupi u kontakt sa navedenim, radi preciziranja optimalnih termina njihovih

svjedočenja. Ko je za? Usvojeno jednoglasno. Time smo iscrpili ovu tačku dnevnog reda.

Prelazimo na tački tri, tekuća pitanja.

Ad.3

Mi ovdje imamo dopis, Sekretara komisije gospodina Bajića. Ja ne znam jeste li vidjeli svi.

Otvaram raspravu o ovom pitanju. Moj prijedlog je da se ovo proslijedi kolegiju skeretarijata na

nadležno postupanje.

Miški glas

...... /Isključen mikrofon /

DAMIR ARNAUT

Samo da naglasim da, radi medija, tu su članovi prisutni, dakle niko od članova komisje ne prima

bilo kakvu naknadu za svoj rad u ovoj komisiji. To treba biti apsulutno jasno. Niti jedan fening

nije potrošen na bilo koga od članova ove komisije. Mi ovo radimo u sklopu naših obaveza kao

poslanika u Paramentu BiH, u tom smislu se ova komisij ne razliju ni od jedne druge.

Što se tiče ovoga, ovo izlazi van naših nadležnosti. Zbog toga ja mislim jedno što mi možemo

uraditi je da proslijedmo akt na nadležno postupanje Kolegiju sekretarijata. Ja ne vidim neki način

da komisija. Dakle, mi ovdje imamo zvaničan akt koji je protokolisan, koji je potpisao sekretar

komisije, koji se tiče nadležnosti koje komisija nema i mi kao komisja znamo da je Kolegij

sekretarijata nadležan za ovo, to je skretar zajendičke službe i dva sekretara doma, pa im to

proslijeđujemo, na nijihovo nadležno postupanje. Kako će oni zasita postupit, to ne znam. Kažem

ostavljamo njim da postupe u skladu sa svojim nadležnostima. Ja dalje ne bih uopšte ulazio u to.

Znači imamo, ovdje zvaničan protokolisan akt, proslijeđujemo ga Kolegiju skretarijata na njihovo

nadležno postupanje. Eto to je to, prijedlog zaključka. Jeste li vi gospođi Čolo...

ALMA ČOLO

Da im proslijedimo /...isključen mikrofon/

Muški glas



...... /Isključen mikrofon /

DAMIR ARNAUT

Samo malo, molim vas. Mislim da podrazumijeva se. Inače izbjegavam nekom pisati da tražim da

uradi nešto u skladu sa zakonom, to se podrazumjeva. Znači, ovdje je nadležno postupanje potpuno

van naših ingerencija. I ovdje mislim da jednino odgovorno što možemo uraditi je imamo zvaničan

akt koji je protokolisan, nije naša nadležnosti i mi ga mi poroslijeđujemo. Kao što smo UDT-u,

mi zaprimimo predstavku građana, vidimo da nije naša nadležnost, vidimo da ima nadležnost

UDT-a mi proslijediomo i napišemo, proslijeđujemo na vaše dalje nadležno postupanje. Ovdje ne

vidim da imamo opciju da išta drugo uradimo. Izvolite gospodine Helez

ZUKAN HELEZ

/Isključen mikrofon /

DAMIR ARNAUT

Ali jeste li pročitali ovaj akt? Ovdje je sekretar sve naveo. Mi da sporimo išta iz ovoga, mi bi

napisali, međutim ja ovdje samo vidim da ovo nije naše postupanje. Mi ovjde samo proslijeđujemo

njima na nadležno postupanje. Izvolite.

Muški glas

...... /Isključen mikrofon /

Ženski glas

...... /Isključen mikrofon /



DAMIR ARANUT

Ali vidite Miro, ja hoću da izbjegnem prepisku neku sa Kolegijom sekretarijata. Zbog toga ja

sugerišem, hajmo mi njima ovo poslati na nadležno postupanje i da vidimo koji će biti njihov

potez. Da ne ulazimo sad u neku prepisku s njima jer nemam ja dovoljno inforamcija o tome šta

tačno ovde, su prava i obaveze, a oni imaju jer je to njihov posao. Pa da vidimo šta će uraditi pa

možemo dalje, eventualno ponovo pitanje.

Znači proslijeđuje se akt Sekretara privrmene istražne komisije, broj 01 54 8621- 1/20 od 15. 12

2020 godine, kolegiju skeretarijata na nadležno postupanje. Ko je za? Geasmo. Dragane jesi li za

? Jednoglasno usvojeno. Zaključili smo ovu tačku denevnog reda. Zaključili smo sjednicu. Hvala

vam.
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