
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ПОСЛОВНИК 

 Привремене истражне комисије Представничког дома  

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине  

за утврђивање стања у правосудним институцијама 

Босне и Херцеговине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Сарајево, јуни 2020. 

 



На основу члана 29. став (2) Закона о парламентарном надзору (“Службени гласник БиХ” 

бр. 25/18) и 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 за утврђивање стања у правосудним 

институцијама Босне и Херцеговине, на 2. сједници одржаној 04. 06. 2020.  године, усвојила 

је 

 

                                                                ПОСЛОВНИК 

Привремене истражне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине за утврђивање стања у правосудним институцијама БиХ 

 

Члан 1. 

(Предмет Пословника) 

 

Овим пословником утврђују се питања прописана чланом 29. став (2) Закона о 

парламентарном надзору као и питања која нису никако или нису прецизно регулисана 

Пословником Представничког дома, а тичу се рада Привремене истражне комисије 

Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за утврђивање стања 

у правосудним институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Привремена истражна 

комисија). 

 

Члан 2. 

(Задатак Привремене истражне комисије) 

 

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 Закључком 

Представничког дома, Привремена истражна комисија има задатак да спроведе све радње 

потребне за остваривање ових циљева, у складу са Законом о парламентарном надзору и 

Пословником Представничког дома.    

 

Члан 3. 

(Овлашћења Привремене истражне комисије) 

(1) Овлашћења Привремене истражне комисије прописана су Законом о 

парламентарном надзору и Пословником Представничког дома.  

 

(2) Привремена истражна комисија имаће овлашћења да:  



 

a) спроводи јавна саслушања,  

б)   позива и саслушава свједоке из било које институције у Босни и Херцеговини, 

ц)   од свједока захтијева да одговоре на сва испитивања и изнесу све чињенице и  

      информације, као и оне које представљају тајни податак, 

д)   покрене питање одговорности за неодазивање позиву Комисије, давање  

       лажних или нетачних изјава Комисији под заклетвом, 

е)    захтијева извјештај од било којег изабраног и именованог званичника,  

       службеника или институције, 

ф)  захтијева помоћ ревизора, 

г)   затражи помоћ независних стручњака ван институција у Босни и Херцеговини,  

х)  те друга овлашћења прецизирана у Закону о парламентарном надзору, другим  

     законима  и Пословнику Представничког дома.  

 

Члан 4. 

(Стручна помоћ и административна подршка) 

 

Све стручне и административно-техничке послове за потребе Привремене истражне 

комисије обављају запослени у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине, које је за то задужио Колегијум Секретаријата Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине.  

  

 

Члан 5. 

(Докази) 

 

Сви докази које Привремена истражна комисија прикупи у оквиру спровођења својих 

овлашћења чувају се у просторијама Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 

Запослени из члана 4. овог пословника одговорни су за вођење евиденције прикупљених 

доказа и њихово чување, као и достављање члановима Привремене истражне комисије.  

 

Члан 6. 

(Свједоци) 

 

(1) Привремена истражна комисија свједоке позива најмање 10 дана прије одржавања 

сједнице, са назнаком области на које ће се свједочење односити. Изузетно, уз 

сагласност свједока, Комисија може одредити и краћи рок.  

 

(2) Свједоци имају права и дужности утврђене Уставом БиХ, Законом о 

парламентарном надзору, те Пословником Представничког дома.  

 



(3) Комисија ће свједоке упознати о наведеним правима и дужностима писаним путем, 

у позиву, те усмено, непосредно прије свједочења.  

 

 

 

Члан 7. 

(Извјештаји Привремене истражне комисије) 

 

(1) По обављеном задатку Привремена истражна комисија доставља извјештај 

Представничком дому. 

 

(2) Дневни редови, свједочења свједока, транскрипти, записници и извјештаји обавезно 

се објављују на интернетској страници Парламентарне скупштине БиХ, у складу са 

Законом о заштити тајних података и Законом о заштити личних података. 

  

(3) Сваки члан Привремене истражне комисије који је учествовао у одлучивању о 

извјештају Комисије има право да своје издвојено мишљење искаже у посебном 

извјештају или у форми издвојеног мишљења приложеног основном извјештају 

Комисије који одражава резултате изјашњавања већине. 

 

Члан 8. 

(Јавност рада) 

 

(1) Сједнице Привремене истражне комисије отворене су за јавност. Дијелови сједница 

могу бити затворени за јавност само у складу са Пословником Представничког дома 

и о томе се у сваком појединачном случају одлучује закључком. 

 

(2) Сектор за односе са јавношћу Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на 

вријеме ће бити обавјештаван о терминима одржавања сједница. Сектор за односе с 

јавношћу благовремено ће обавјештавати представнике медија о свим активностима 

Привремене истражне комисије.    

 

 

Члан 9. 

(Програм рада Привремене истражне комисије) 

 

(1) Привремена истражна комисија утврђује свој програм рада. 

 

(2) Програм рада садржи најзначајније задатке које Привремена истражна комисија 

треба да изврши, рокове у којима ће се поједина питања разматрати, а према потреби 

и краћа образложења за одређене задатке.  

 



Члан 10. 

(Записник) 

 

(1) О току сједнице води се записник. 

 

(2) Записник води секретар Привремене истражне комисије. 

 

(3) Усвојени записник потписују предсједавајући и секретар Привремене истражне 

комисије. 

 

 

 

Члан 11. 

(Измјене и/или допуне Пословника) 

 

Овај пословник може се мијењати и допуњавати закључцима Привремене истражне 

комисије. 

 

 

Члан 12. 

(Ступање на снагу) 

 

Овај пословник ступа на снагу даном усвајања. 

 

 

 

                                                                                                         Предсједавајући 

                                                                                            Привремене истражне комисије 

Број: 01-50-4-986-2/20 

Датум: 04. 06. 2020.                                                                          Дамир Арнаут 


