
На основу члана 85 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине-пречишћени текст 
(“Службени гласник Босне и Херцеговине” број 94/14), у вези са чланом 4 Правилника о 
начину пријављивања и поступања по пријавама о неправилностима и заштити лица која 
пријаве неправилности у Уставном суду Босне и Херцеговине број П-206/14 од 10. априла 
2014. године, предсједница Уставног суда Босне и Херцеговине доноси  

 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Комисије за поступање по пријављеним неправилностима  

у Уставном суду Босне и Херцеговине 
 
 

Члан 1 
 
Овом одлуком именује се Комисија за поступање по пријављеним неправилностима у 
Уставном суду Босне и Херцеговине у саставу: 

1. Хасан Мујагић, предсједник  
2. Божана Васковић, члан  
3. Јосипа Муса, члан. 

Члан 2 
 
Надлежности и одговорности Комисије, у складу са чланом 5 Правилника о начину 
пријављивања и поступања по пријавама о неправилностима и заштити лица која пријаве 
неправилности у Уставном суду Босне и Херцеговине, јесу: примати информације о 
неправилностима и сумњама о неправилностима, предузимати одговарајуће активности у 
вези с провјерама или истраживањима неправилности, обавјештавати о предузетим 
активностима лице које је упозорило на неправилност, у писаном облику, у року од 15 дана. 
Када је ријеч о анонимном пријавитељу, Комисија није у могућности да га извијести о 
предузетим активностима, али у својим редовним извјештајима ће дати информације о 
рјешавању анонимних пријава, припремати извјештаје о неправилностима и достављати их 
предсједнику Уставног суда с приједлогом за даљње мјере и активности, управљати 
документацијом о неправилностима, како би се одржавала и ажурирала архива извјештаја 
о неправилностима, евиденција неправилности и попратних доказа и докумената, те 
обезбиједити праћење поступка истраживања и рјешавања неправилности, обезбиједити да 
се с примљеним документима и информацијама поступа с дужном пажњом уз поштивање 
релевантних одредаба интерних поступака, промовисати поштење и културу пријављивања 
неправилности, пратити и анализирати спровођење корективних мјера и о томе 
извјештавати предсједника Уставног суда, Комисија је одговорна за спровођење поступка 
рјешавања, извјештавања, евидентирања и праћења случајева неправилности и, такође, 
може да предлаже одређене корективне мјере. 
  

 
 



Члан 3 
 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној плочи Уставног суда 
Босне и Херцеговине и wеb-страници Уставног суда Босне и Херцеговине. 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о именовању Комисије за 
поступање по пријављеним неправилностима у Уставном суду Босне и Херцеговине број 
П-216/14 од 23. априла 2014. године. 

 

Број: П-23/15 
7. јануара 2015. године 

Сарајево 
  
  

Предсједница 
Уставног суда Босне и Херцеговине 

Валерија Галић 
 


