ИСМЕТ ШУШКИЋ - ТУЖИЛАЦ ТУЖИЛАШТВА БиХ
Исмет Шушкић рођен је 1954. године у Шипову, Босна и Херцеговина, гдје је завршио
основну школу, а гимназију у Јајцу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета
у Сарајеву 1979. године, а правосудни испит положио 1993. године. На истом факултету
завршио је постдипломски студиј на катедри за државно и међународно јавно право
1989. године. Завршио је докторски студиј – кривични смјер на Правном факултету
Свеучилишта у Мостару, те је у току израда докторске дисертације.
Радно искуство стекао у ЗОИЛ „Сарајево“ ПЈ „Приједор“ на пословима заступања пред
судовима, у ЖТО „Сарајево“ - ОПЖ „Зеница“, шеф службе за правне, кадровске и
опште послове и у Извршном вијећу СР БиХ-Републичком заводу за јавну управу,
стручни сарадник у најсложенијим нормативно-правним, студијско-аналитичким и
стручно-оперативним пословима и задацима.
У тужилачкој организацији ради од 1995. године на мјесту замјеника општинског
тужиоца II Сарајево, на мјесту кантоналног тужиоца Сарајево, све до 15.02.2005. године,
када је именован за тужиоца Тужилаштва БиХ и распоређен у Посебни одсјек за
организовани криминал, привредни криминал и корупцију.
Едукатор је Центра за едукацију судија и тужилаца Ф БиХ и до сада је одржао више
едукативних семинара за тужиоце, судије, сараднике и истражиоце полиције и других
агенција за спровођење закона из области организованог криминала, привредног
криминала и корупције (прање новца, пореске и царинске преваре, финансијске
истраге, кријумчарење робе и лица и др). Учествовао је на више домаћих и
међународних конференција и семинара из области организованог криминала и
корупције. 2005. године и члан је државне делегације у оквиру „MONEYVAL“ тима
SIPA-е-ФОО у Стразбуру када се разматра Извјештај БиХ о организованом криминалу,
прању новца и финансирању тероризма, будући да је замјеник предсједника Радне
групе институција БиХ за спречавање прања новца и финансирања терористичких
активности.
Био је члан Радне групе за израду државне Стратегије о организованом криминалу и
корупцији, члан Радне групе за израду државног Закона о антикорупционом дјеловању.
Аутор је модула 6. из кривичне области на тему „Материјални и процесни аспекти
процесуирања кривичних дјела у области царина и пореза“ у оквиру „CARDS“
пројекта, члан је Удружења тужилаца БиХ од 2005. године.
Од 01.07.2013. године руководи Одсјеком за привредни криминал у Посебном одјелу
за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ
(ПООК), а од априла мјесеца 2017. године је и замјеник руководиоца Посебног
одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију.

