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АНКЕТНИ ОДБОР С ЦИЉЕМ САГЛЕДАВАЊА СВИХ РЕЛЕВАНТНИХ ЧИЊЕНИЦА ВЕЗАНИХ ЗА СЛУЧАЈ СТРАДАЊА ДАВИДА 

ДРАГИЧЕВИЋА 

ANKETNI ODBOR S CILJEM SAGLEDAVANJA SVIH RELEVANTNIH ČINJENICA VEZANIH ZA SLUČAJ STRADANJA DAVIDA 
DRAGIČEVIĆA 

 

 
Број: 02/2-1042/18 
Датум: 5. јун 2018. године  

 
На основу члана 99. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 31/11 и 34/17), Анкетни одбор с 
циљем сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида 
Драгичевића подноси Народној скупштини сљедећи   

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 
 
На основу Одлуке о образовању Анкетног одбора с циљем сагледавања свих 

релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида Драгичевића (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 40/18) именован је одбор који се посебно обавезује 
да у складу са чланом 99. Пословника Народне скупштине Републике Српске затражи 
од свих релевантних институција извјештаје, неопходне податке, обавјештења, као и 
да прибави потребне изјаве појединаца, а све с циљем креирања што потпунијег 
извјештаја. 

У састав Анкетног одбора изабрани су: Бранислав Бореновић, предсједник, 
Драго Калабић, замјеник предсједника, Недељко Гламочак, члан, Миланко 
Михајлица, члан и Горан Ђорђић, члан. 

Анкетни одбор има обавезу да у року од мјесец дана поднесе извјештај 
Народној скупштини о прибављеним чињеницама са приједлогом мјера за 
спровођење истог. 

Прва конститутивна сједница Анкетног одбора с циљем сагледавања свих 
релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида Драгичевића одржана је 
15. маја 2018. године у просторијама Народне скупштине Републике Српске. 

Предсједник Анкетног одбора Бранислав Бореновић отворио је засједање 
Прве конститутивне сједнице и констатовао да су присутни сви чланови Одбора. 
Након тога је предложен и једногласно усвојен дневни ред: усвајање Пословника о 
раду Анкетног одбора и остала питања. 

Чланови Одбора једногласно су усвојили Пословник о раду Анкетног одбора 
којим се уређује начин и поступак рада Анкетног одбора у циљу сагледавања свих 
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релевантних чињеница везаних за случај страдања Давора Драгичевића (у даљем 
тексту: Анкетни одбор): начин заказивања сједница, поступак расправљања и 
одлучивања, вођење записника, писање извјештаја, јавност рада као и друга питања 
значајна за рад Анкетног одбора. 

Сједнице Анкетног одбора се одржавају у просторијама Народне скупштине 
предвиђеним за рад радних тијела, а по потреби могу се одржавати и ван сједишта 
Народне скупштине.  

Изузетно, сједнице Анкетног одбора могу се одржавати и телефонским путем. 
Анкетни одбор има предсједника, замјеника предсједника и три (3)члана. 

Предсједник, замјеник предсједника и три (3) члана Анкетног одбора бирају се из 
реда народних посланика у Народној скупштини. 

Анкетни одбор може затражити помоћ стручних сарадника и других лица који 
могу помоћи у доношењу што  потпунијег извјештаја, те одобрити њихово учешће у 
раду. 

Надлежности Анкетног одбора су: тражи од свих релевантних институција 
извјештаје, неопходне податке и обавјештења и узима потребне изјаве појединаца, а 
све у циљу подношења што потпунијег извјештаја и приједлога мјера Народној 
скупштини Републике Српске. 

Анкетни одбор не може вршити истражне и друге судске радње. 
Предсједник Анкетног одбора има сљедеће дужности и одговорности: 

представља Анкетни одбор, организује рад Анкетног одбора, усклађује рад Анкетног 
одбора са радом Народне скупштине и других радних тијела, предлаже дневни ред и 
предсједава сједницама Анкетног одбора, стара се о обавјештавању чланова 
Анкетног одбора о питањима из дјелокруга Анкетног одбора,сарађује са 
предсједницима других радних тијела Народне скупштине, функционерима који 
руководе министарствима и посебним организацијама, потписује извјештај и 
записник који усвоји Анкетни одбор, обавља и друге послове прописане 
Пословником Народне скупштине и овим пословником. 

Замјеник предсједника Анкетног одбора у случају спријечености или 
одсутности предсједника по овлаштењу предсједника Анкетног одбора има права, 
обавезе и одговорности одређене овим пословником. 

Стручне и друге послове за рад Анкетног одбора обавља секретар Анкетног 
одбора. Секретар Анкетног одбора задужен је за: техничку припрему сједница 
Анкетног одбора, са предсједником Анкетног одбора усаглашава приједлог дневног 
реда, датум и вријеме одржавања сједница Анкетног одбора, уз позив за сjедницу 
Анкетног одбора , доставља члановима Анкетног одбора приједлог дневног реда, све 
потребне материјале и релевантне податке и прилоге који су неопходни за расправу 
и доношење одлука, сачињава извјештај и записник са сједница Анкетног одбора, 
архивирање предмета које је разматрао Анкетни одбор, обавља и друге послове 
везане за рад Анкетног одбора. 

 Анкетни одбор ради у сједницама. Сједнице Анкетног одбора сазива 
предсједник Анкетног одбора на своју иницијативу или на приједлог већине чланова 
Анкетног одбора. Позив за сједницу Анкетног одбора садржи: редни број сједнице, 
датум, вријеме и мјесто одржавања сједнице, приједлог дневног реда, материјале 
који се достављају уз позив, као и друга обавјештења и напомене битне за 
одржавање сједнице. Позив за сједницу Анкетног одбора с приједлогом дневног реда 



3 
 

упућује се члановима Анкетног одбора најкасније три дана прије одржавања 
сједнице. Предсједник Анкетног одбора може, када за то постоје оправдани разлози, 
сазвати сједницу Анкетног одбора у року краћем од три дана, а дневни ред за ту 
сједницу може предложити и на самој сједници. 

Ако су предсједник и замјеник предсједника Анкетног одбора одсутни или 
спријечени да буду на сједници, сједницом предсједава члан кога одреди 
предсједник Анкетног одбора. 

Кворум чини три (3) члана Анкетног одбора. Анкетни одбор може заузимати 
ставове и закључке већином од укупног броја чланова Анкетногодбора. У случају кад 
је исти број гласова „за“ са бројем гласова „против“ и „уздржан“, предсједник 
констатује да Анкетни одбор није заузео став. 

Прије утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне сједнице 
Анкетног одбора. Члан Анкетног одбора може ставити примједбу на записник са 
претходне сједнице и тражити да се у њему изврши одговарајућа измјена или 
допуна. Предсједник Анкетног одбора констатује да је усвојен записник на који нису 
стављене примједбе, односно записник у коме су према усвојеним примједбама 
унесене одговарајуће измјене и допуне. 

Дневни ред се усваја на основу приједлога дневног реда који је достављен 
члановима Анкетног oдбора. Члан Анкетног одбора може предложити измјену или 
допуну  дневног реда и тај приједлог мора образложити, након чега се дневни ред 
даје на усвајање. Након усвајања дневног реда прелази се на рад по појединим 
тачкама дневног реда. 

Уводне напомене по свакој тачки дневног реда даје предсједник Анкетног 
одбора или лице које он предложи. Послије уводног излагања расправља се на начин 
да предсједник даје ријеч пријављенимa за расправу. Пријављени за расправу 
добијају ријеч по сљедећем распореду: чланови Одбора и остали позвани учесници. 

Расправа мора бити јасна, сажета и везана за предмет односно тачку дневног 
реда. Вријеме излагања представника осталих позваних учесника износи највише 
пет (5) минута, осим ако дуже излагање не одобри предсједник Одбора. Предсједник 
Анкетног одбора има право учеснике у расправи упозорити, прекинути или им 
одузети ријеч ако се не придржава одредаба  ст. 4. и 5.овог члана. 

Након завршетка расправе о тачки дневног реда прелази се на гласање. 
Гласање је јавно и спроводи се изјашњавањем: „за“, „против“ или „уздржан“ од 
приједлога. Резултате гласања констатује предсједник Анкетног одбора. 

Послије завршеног разматрања, Анкетни одбор подноси извјештај Народној 
скупштини и из реда својих чланова одређује извјестиоца. Извјештај Анкетног 
одбора садржи резултат гласања о питању које је разматрано и став о разматраном 
питању, ако га је усвојио Анкетни одбор. Члан Анкетног одбора може о заузетом 
ставу издвојити мишљење, што се на његов захтјев уноси  у извјештај Анкетног 
одбора. Предсједник Анкетног одбора потписује извјештај Анкетног одбора и 
одговоран је за његову вјеродостојност. 

Одредбе Пословника Народне скупштине које се односе на одржавање реда на 
сједници Народне скупштине, примјењују се и на учеснике сједнице Анкетног 
одбора.                      

О току сједнице води се записник. Записник садржи сљедеће податке: редни 
број сједнице, дан и час почетка и завршетка сједнице, име и презиме оног ко 
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предсједава сједницом, имена и презимена присутних и одсустних чланова Анкетног 
одбора, као и лица која уз сагласност предсједника и осталих чланова присуствују 
сједници, дневни ред, питања која су разматрана, мишљења и ставове које је Анкетни 
одбор усвојио, и резултате гласања. Записник Анкетног одбора потписује 
предсједник Анкетног одбора и секретар Анкетног одбора. 

Осим чланова Анкетног одбора, сједницама Анкетног одбора присуствују 
секретар Анкетног одбора као и остали позвани и заинтересовани учесници, по 
одобрењу већине чланова Анкетног одбора. У раду Анкетног одбора могу 
учествовати и други стручни радници ради давања стручних образложења и 
објашњења без права одлучивања.  Чланови Анкетног одбора за учешће у раду у 
Анкетног одбора немају право на накнаду, а евентуални други трошкови у раду 
Анкетног одбора иду на терет Народне скупштине Републике Српске.  

Сједнице Анкетног одбора су отворене за јавност. Изузетно, чланови Анкетног 
одбора могу на основу образложеног приједлога предсједника или другог члана 
Анкетног одбора одлучити да се искључи јавност. 

Измјене и допуне овог пословника може предложити сваки члан Анкетног 
одбора, а   вршиће се на начин предвиђен за његово доношење. 

 
На Првој конститутивној сједници једногласно су усвојени следећи закључци:  
-Анкетни одбор тражи од Министарства унутрашњих послова Републике 

Српске, Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, Завода за судску медицину 
Републике Српске и предсједника Републике Српске, детаљну информацију и 
сазнања о случају страдања Давида Драгичевића. Информације доставити Анкетном 
одбору до четвртка, 17.5.2018. године до 10.00 часова; 

-У раду Анкетног одбора ће учествовати два представника групе ''Правда за 
Давида'';   

-Сједнице Анкетног одбора ће бити отворене за јавност и тонски ће се 
снимати. 

 
Друга сједница Анкетног одбора одржана је 17. маја 2018. године у 

просторијама Народне скупштине Републике Српске на чијем почетку је  
констатовано да је напоменутој сједници одсуство најавио Недељко Гламочак. Након 
тога је предложен и једногласно усвојен дневни ред: достављање материјала 
неопходних за рад Анкетног одбора и остала питања. 

У циљу ефикаснијег рада, једногласно је донесена одлука о допуни 
Пословника ставом да се сједнице Анкетног одбора, у одређеним условима хитности, 
могу одржавати и телефонским путем што су чланови Одбора једногласно 
прихватили. 

 Такође је једногласно прихваћено да се упути допис Високом судском и 
тужилачком савјету Босне и Хереговине у којем се поменута институција 
информише да ће се на сједницу Анкетног одбора позвати да дају изјаву Главни 
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука Желимир Лепир и поступајући 
тужилац Далибор Врећо. 

  
Анкетни одбор је добио допис од Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, 

дана 17.05.2018. године, на основу акта број: А-398/18 којим је Главни окружни јавни 
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тужилац Желимир Лепир обавјестио Анкетни одбор Народне скупштине РС поводом 
предмета Информација у вези за случајем страдања Давида Драгичевића са 
садржајем како слиједи: 

„Веза: акт број: 02/2-894/18 од 15.05.2018. године; 
Давид Драгичевић, отишао је на излазак у град 17.03.2018. године око 19,00 

часова и више се није вратио кући (неспорна чињеница). 
Дана 24.03.2018. године на десној обали корита рјечице Црквена у близини 

ушћа у ријеку Врбас, пронађено је без животно његово тијело, а идентификовао га је 
отац Давор Драгичевић (неспорна чињеница). 

Од дана настанка до дана проналаска без животног тијела Давида 
Драгичевића, све радње потраге обављали су припадници полиције. 

Дана 24.03.2018. године дежурни тужилац овог тужилаштва Биљана Јанковић, 
обавила је увиђај, на мјесту проналаска леша, са овлаштеним службеним лицима, те 
је наредила обдукцију и припадајућа вјештачења. 

Дана 29.03.2018. године, тужилаштво је запримило извјештај о смрти Давида 
Драгичевића од Министарства унутрашњих послова, Управе за организовани и 
тешки криминалитет са припадајућим докзима, укупно 151 (службене забиљешке, 
записници о саслушању свједока,фотодокументације, потврде о привременом 
одузимањупредмета и др.). 

Истог дана по мојој наредби извјештај је заведен у опште одјељење, одсјек за 
крвне и сексуалне деликте овог тужилаштва, под број КТА-40438 18 и са истим је 
задужен тужилац Врећо Далибор, који ради у том одсјеку, јер даљи поступак није 
могао водити тужилац Јанковић Биљана, обзиром да ради на предметима 
привредног криминалитета. 

Из достављеног извјештаја произилазило је да се ради о задесној смрти. 
Након прегледа свих доказа од стране поступајућег тужиоца и мене као 

главног тужиоца, закључили смо да нема услова за доношење наредбе о 
неспровођењу истраге, јер по нашој процјени, потребно је извршити још доста 
истражних радњи, ради разрешења и утврђивања одређених чињеница на темељу 
којих би се могла доњети тужилачка одлука. 

У том правцу започето је са провођењем појединачних истражних радњи. 
Због осјетљивости предмета и притиска јавности, на проширеном колегију 

Републичког тужилаштва, на мој захтјев одређена су два тужиоца Републичког 
тужилаштва, која ће вршити надзор над радом поступајућег тужиоца, поред надзора 
који проводим ја, као главни тужилац. 

Поред тога, одредио сам још једног тужиоца за рад на овом предмету из 
Одсјека за крвне и сексуалне деликте и то Зорицу Барош. 

Према томе, на овом предмету непосредно раде два тужиоца, са овлаштеним 
службеним лицима Министарства унутрашњих пословауз надзор републичких 
тужилаца и главног тужиоца (тимски). 

До сада су проведене бројне истражне радње (саслушање свједока, радње 
полиграфисања, реконструкција догађаја, изузимање видео записа, вјештачења и 
саслушање вјештака). 

Тренутно очекујемо налазе вјештачења које смо послали у Београд и Загреб и 
након пристизања истих усмјерит ћемо и опредјелити даљу истрагу. 
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Детаље (садржај) преузетих истражних радњи, не могу саопштавати да би се 
обезбједила истрага, а то би се и косило са тужилачком етиком. 

Анкетном одбору, остајем на располагању, за евентуалне одговоре на питања 
или појашњења у границама које су дозвољене у истрази.“ 

 
Анкетни одбор је добио допис од Министарства унутрашњих послова – 

директора полиције са ознаком „Степен тајности - Интерно“ са садржајем који због 
такве ознаке не би требао бити у овом Извјештај. Обзиром на чињеницу да је у 
скупштинској расправи кориштен материјал достављен Одбору за безбједност 
Народне скупштине Републике Српске од Министарства унутрашњих послова везано 
за Информацију о проведеним активностима везаним за смрт Давида Драгичевића, 
сасвим је оправдано да тај документ достављен од стране министра Драгана Лукача 
буде саставни дио Извјештаја са садржајем како слиједи:  

„Број: С/М- 052-1086/18 
Датум: 10.05.2018. године 
Предмет: Информација о проведеним активностима везаним за смрт Давида 

Драгичевића, доставља се на основу акта 02/4.01-8-011-735/18 од 19.04.2018. године 
Дана, 18.03.2018. године у 13:45 часова, грађанин Драгичевић Давор, је у ПУ 

Бања Лука пријавио нестанак свог сина Драгичевић Давида, рођен 31.01.1997. године 
у Бањалуци, настањен у улици Франца Шуберта бр. 50А. У пријави је навео да се 
његов син Драгичевић Давид није вратио из изласка у град у који је отишао 
17.03.2018. године око 19:00 часова. 

Дана 24.03.2018. године на десној обали корита ријеке Црквена, у непосредној 
близини ушћа у ријеку Врбас, пронађено је беживотно тијело које је идентификовано 
као Драгичевић Давид, рођен 31.01.1997.године, настањен у улици Франца Шуберта 
бр. 50А, који се водио као нестао по пријави оца Давора драгичевића. 

Дана 25.03.2018.године у Заводу за судску медицину од стране судског 
вјештака доктора Каран Жељка извршена је обдукција мртвог тијела Драгичевић 
Давида, након којег се вјештал изјаснио да је смрт наступила утапањем, те да нема 
виталних повреда које су настале за живота. Детаљан налаз обудкције са налазима за 
вјештачење крви и урина доктор Каран ће доставити надлежном тужилаштву. 

Од момента оријаве нестанка и након проналаска беживотног тијела 
предузето је низ оперативно-тактичких, криминалистичко-техничких и истражних 
мјера и радњи, којима је утврђено сљедеће: 

Лице Драгичевић Давид је дана 17.03.2018.године око 19:00 часова, од своје 
куће отишао у кућу свог малодобног друга, који живи у насељу Лауш, у којем насељу 
се налази и кућа Драгичевић Давида, са намјером да заједно иду у излазак у град. У 
кући код Г.Н. након чега су се сва тројица пјешке упутили у правцу града. У правцу 
града кретали су се улицом Карађорђева, у којој улици су свратили у пекару 
„Змијање“ гдје су сва тројица купили два бурека, која су појели тако што су 
подијелили између себе. Даље су се упутили у правцу уг.објекта „Мета“, који се 
налази у Старом занатском центру. 

Дана 17.03.2018. године око 22:30 часова наведена три лица су дошли у 
уг.објекат „Мета“, гдје затичу лица Ћ.Н., Г.О. и једно малодобно лице, по претходном 
договору у телефонском контакту између Г.Н. и Г.О.  
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Непосредно након уласка у уг.објекат „Мета“, Ћ.Н. одлази у тоалет, а за њим и 
сви остали наведени, с намјером да конзумирају опојну дрогу марихуану. У тоалету 
су лица Ћ.Н., Г.О. и два малодобна лица конзумирала опојну дрогу марихуану. Лицу 
Драгичевић Давиду. Ћ,Н. није дао да ужива његов џоинт јер га је провоцирао на 
рачун његове куме са којом је Давид некад био у вези. Због наведеног тј. Давидових 
провокација и одбијања Ћ.Н. да му да џоинт долази до вербалног сукоба између њих 
двојице. Наконт тога лице Ћ.Н. излази испред уг.објекта „Мета“, одмах за њим и 
Драгучевић Давид гдје њихов вербални сукоб прераста у тучу. У наведној тучи њих 
двојица су размијенили више удараца у предјелу главе затвореним песницама. У тучу 
су се умијешала и остала наведена лица у намјери да разваде њих двојицу , ком 
приликом је дошло до физичких контаката, а Ћ.Н. је кишобраном у предјелу главе 
ударио једног од двојице малодобних лица, који је том приликом добио мању 
огреботину због чега је трагове крви мопрао у тоалету локала „Мета“ након што се 
туча завршила. По завршетку туче која је трајала кратко, око 5 минута, лица су се 
разишла у различитим смјеровима. Ћ.Н. је отишао у кафе бар „Бато“, затим у 
уг.објекат „Дир“, па уг.објекат „Капо“, а накој тога са лицем Т.М. таксијем кући. Ово 
кретање лица Ћ.Н. потврђено је са више изјава лица која се налазе у прилогу 
извјештаја Тужилаштву. Остала лица која су учествовала у тучи су се упутила кућама, 
а кретање истих у спорној ноћи је утврђено изјвама више лица. 

Докази-изјаве на записник узете од: Ћ.Н. x2, Г.Н.x2, Г.О. x2два млдб лица x2, 
Ђ.Џ., С.Ђ., Н.Т.x2 , М.Т, С.М. 

Након горе описане туче лице Драгичевић давид одлази у кафе бар 
„Downtown“, гдје је боравио од око 23:30 до око 00:30 часова. 

Докази-изјава на запсиник лица Н.У, В.З, Н.Д, П.Б. 
Након боравка у кафе бару „Downtown“ лице Драгичевић Давид накратко 

свраћа у кафе бар „Мета“, који се налази у Старм занатском центру, гдје се 
распитивао да ли га је ко тражио и одлази у ноћни клуб „Фабрика“ који се налази у 
сутерену Робне куће „Боска“. 

Докази-изјава на записник узета од лица О.Б, Т.Ш, А.З, И.Ц, В.М, Џ.Ђ. 
Око 00:30 часова Драгичевић Давид је дошао у ноћни клуб „Фабрика“ који се 

налази у сутерену Робне кућа „Боска“. У истом се задржао до око 02:00 часова. 
Докази-изјава на записник узета од лица А.Џ., изјава на записник узета од лица 

Џ.Џ, записник видео надзора кафе бара „Сити“, кад се види вријеме даљег кретања  
Давида Драгичевића, 

Након ноћног клуба „Фабрика“ , Драгичевић давид се сам упутио према кафе 
бару „988“, који се налази у Старом занатском центру, гдје се кратко задржао, а након 
тога крећући се кроз град упутио с еу правцу насеља Лауш. 

Докази-видео записи који региструју Драгичевић Давида са објекта кафе бар 
„Сити“, кафе бар „988“, опричарска радња „Ray“, Комерцијална банка, НЛБ Развојна 
банка, изјава лица Ђ.М. 

Докази-кретање Драгичевић Давида у 02:38:52 часова је регистровано 
камером видео надзора НЛБ банке која се налази на пословној згради Екватор на 
којем снимку се види кретање Драгичевић Давида у правцу насеља Лауш, изјава на 
записник П.Н. 

Након куповине бурека у пекари „Змијање“ лице Драгичевић Давид из улице 
Карађорђева скреће у улицу Велибора Јањетовића Јање. 
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Доказ- у 02:51:06 часова снимљено кретање лица које једе пециво камером 
видео надзора предузећа „МК“ и како одбацује папир у аутомобилске гуме које се 
налазе поред пута, а који је изузет са лица мјеста и на истом утвђен лого пекаре 
„Змијање“. 

Лице Драгичевић Давид се даље креће у правцу куће у улици Велибора 
Јањетовића Јање бр. 11, власништво Р.Ђ, гдје је снимљен камером  видео надзора 
апартмана „Весто“ у 02:52 часова како улази у двориште наведене куће у којој врши 
крађу на начин да улази преко балконских врата у дневни боравак куће одакле 
отуђује лаптоп марке „Леново“, новац у износу од око 180 КМ, привјесак са 
кључевима, на привјеску лед н+ленсер лампа црне боје, метална грицкалица за нокте 
„виктор инокс“ метал сиве боје, два кључа од улаза у кућу и стана у приземљу и кљућ 
од сигурносне сајле за бицикл, мултифункционални нож црвене боје са црвеним 
канапом накнадно стављеним гдје иде привјесак и иста је оштећена у доњем дијелу, 
интернет банковна картица на име Р.Ђ. НЛБ банке и сунчане наочале „Смит“. 

Из дворишта наведене куће излази у 03:42:47 часова, када је такође снимљен 
видео надзором апартмана „Весто“ како се креће назад улицом Велибора Јањетовића 
Јање из правца из којег је дошао. У 03:43:52 часова Драгичевић Давид је снимљен 
камером видео надзора предузећа „МК“ како проплази поред механичарске радње и 
одлази у правцу моста на ријеци Црквена, који се налази у близини наведене 
механичарске радње, гдје је на непознат начин пао у корито ријеке Црквена. 

Ангажован је овчаштени вјештак из Словеније који ће извршити анализу 
наведених снимака, тј. поређење покојног Давида Драгичевић са лицем које је 
снимљено камерама видео ндзора предузећа „МК“ и камерама „Весто“. 

Из пријаве поднесене 18.03.2018. године у 11:00 часова и изјаве узете на 
записник x2 оштећеног власника куће Р.Ђ. се види да је у току ноћи извршена крађа 
од стране непознатог извршиоца, којом приликом су отуђени лаптоп марке „Леново“, 
новац у износу од око 180 КМ, привјесак са кључевима, на привјеску лед ленсер црне 
боје, метална грицкалица за нокте „виктор инокс“ метал сиве боје, два кључа од 
улаза у кућу и стана у приземљу и кључ од сигурносне сајле за бицикл, 
мултифункционални нож црвене боје са црвеним канапом накнадно стављеним гдје 
иде привјесак и иста је оштећена у доњем дијелу, интернет банковна картица на име 
Р.Ђ. НЛБ банке и сунчане наочале „Смит“. 

Докази-који поред видео записа доказују кретање Драгичевић Давида у улици 
Велибора Јањетовића Јање и извршење крађе у кучу на бр.11, власништво Р:Ђ. су: 
приликом прегледа гардеробе покојног Драгичевић Давида пронађени су провјесак 
на ком има три кључа, батеријска лампа, ноктарица, привјесак са алком и натпис 
„цамп“. Џепни нож тзв. „швицарац“, УСБ стик и новац у износу од 180 КМ у апоенима 
3x50, 1x20 и 1x10. 

Наведени предмети су препознати од стране оштећеног Р.Ђ, о којем је 
сачињен записник о препознавању предм,ета број: 13-010/5-375/18 и записник о 
препознавању предмета број: 13-01/5-376/18. 

Са куће оштећеног Р.Ђ. изузета је брава врата и сајла од бицикла, након чега је 
у криминалистичкој техници утврђено да кључеви пронађени приликом прегледа 
леша. 

Дана 27.03.2018. године, приликом корита ријеке црквена на 50 метру од 
улаза у тунел кроз који протиче ријека Црквена, а који се налази низводно од моста у 
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близини улице Велибора Јањетовића Јање, пронађен је лаптоп марке „Леново“, који 
је препознат од стране оштеченог Р.Ђ. о чему је сачињен записник. 

Изјаве на записник узете од лица В.Б, С.Р, С.В, Р.Мм М.Р, К.Н. и Д.М. 
Такође, у вези извршеног кривичног дјела на штету Р.Ђ, и на околности 

кретања лица Давида Драгичевића, дана 23.03.2018. године у 19.15 часова, у 
службене просторије ПС Лауш самоиницијативно је приступила мајка Давида 
Драгичевића, Сузана Радановић, која је полицијским службеницима саопштила да на 
свом мобилном посједује видео снимак који је настао дана 18.03.2018. године у 03:00 
часова на коме се види НН по опису то НН лице одговара њеном сину Давиду 
Драгичевићу, чији је нестанак и пријављен. 

Доказ-Службена забиљешка број 13-01/5-649/18. 
Поред наведеног, провјерене су све информације које су се појављивале у овом 

случају што у јавним поговарањима или на друштевним мрежама и то: 
Што се тиче лица Г. Ћ. Утврђено је сљедеће:Дана 18.03.2018. годинее у 00:16 

часова лице Драгичевић Давид је путем друштвене мреже „Инстаграм“ послао 
поруку Р.Д. са којим се претходни дан дописивао сљедећег садржаја: „Слушај ме сад и 
вечерас сам се потукао и жив сам, ако се нешто деси Ф.Ћ. (пуно име и презиме) је 
крив. Ако ми се нешто деси, иначе све кул. Код Џ.Ђ. (пуно име и презиме) у кафани 
су...“, након чега Р.Д. истом одговара „Познат ми је тај Ф.Ћ, опуштено, неће ништа 
бити, сутра долазим, морамо вани.“. након тога размјенили су још пар порука 
сличног садржаја. Провјерама ове информације утврдили смо да се Драгичевић 
Давид, након горе описаног сукоба са Ћ.Н, у више објеката распитивао да ли га неко 
тражи. У уг. објекту „Мета“ лицу Б.О. је рекао: “Сад је Ћ (пуно презиме) добио три 
плеске“, на шта га је оно питало, који Ћ, а он одговорио да није битно, након чега је 
конобар рекао: „није твој Ћ. већ млађи“, мислећи на Ћ.Н. 

Лице Ћ.Ф. се дана 18.03.2018. године до око 02:00 часова налазио на свом 
радном мјесту у кафе бару „Смаглер“ гдје ради као конобар, након чега се упутио у 
правцу своје куће на начин детаљно описан у његовој изјави што је потврђено видео 
надзором и другим доказима у смислу провјера његовог кретања (допуњавао 
телефонски рачун у продајном објекту „Мој маркет“ у 02:39 часова, износом од 4 КМ 
и слично). Лице је подвргнуто полиграфском испитивању гдје није било реакције као 
лаж на било које постављено питање.Што се тиче лица Ћ.Н. утврђено је сљедеће: 
Лице Ћ.Н. је дана 17.03.2018. године око 22:30 часова заједно са лицима Драгичевић 
Давидом, двојицом малодобних лица, Г.О. и Г.Н. боравио у уг. објекту „Мета“. У исто 
вријеме у истом објекту у тоалету су сви заједно у круг конзумирали опојну дрогу 
марихуану, приликом конзумације марихуана дошло је до вербалне комуникације 
између Ћ.Н. и лица Драгичевић Давид. Након вербалног сукоба Ћ.Н. је изашао ван уг. 
Објекта „Мета“, а након њега и Драгичевић Давид. Испред уг. објекта „Мета“ дошло је 
до физичког сукоба наведених лица. Након сукоба Ћ.Н. одлази у кафе бар „Бато“ гдје 
среће лице Т.Н. и друге, одакле одлази у друштву више лица у клубове „Дир“, „Капо“, 
гдје око 01:20 часова на аутобуском стајалишту код кривог сата, заједно са Т.М. 
одлази кући. Сва лица су саслушана и у изјавама на записник су потврђени ови 
наводи. Лица Ћ.Н, Ћ.Ф, Т.Н. и Т.М. су од стране Одјељења за криминалистичку 
технику и форензику, дипломираног криминалисте, дана 05.04.2018. године 
плиграфски испитана, те су сачињени извјештаји о полиграфском испитивању који 
су достављени Окружном јавном тужилаштву Бања Лука. Дана 27.03.2018. године од 
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стране замјеника начелника УОТК и начелника СКП ПУ Бања Лука обављен је 
информативни разговор са оцем покојног Драгичевић Давида, Драгичевић Давором, 
у ком разговору је исти изнио своја сазнања у вези трагичног догађаја и то: да има 
информацију да су двије чистачице које живе у кругу Машинске школе у Бањалуци 
чуле тучу више лица и да се та туча може довести у везу са смртним случајем 
његовог сина, показао је снимак у свом телефону из надзорне камере „Сити“ и друга 
два лица која се крећи иза њега. Истог дана извршена је провјера навода и у кругу 
Машинске школе у Бањалуци пронађено је лице В.И. које је изјавило да му нису 
познате било какве околности у вези било какве туче и да никад тако нешто није 
причало. Видео надзор из кафе бара „Сити“ је у склопу прегледа свих видео надзора 
изузет и чини саставни дио овог предмета. Дана 12.04.2018. године, од стране Управе 
за организовани и тешки криминалитет достављен је акт Управе за полицијску 
подршку, Јединице за форензику – КТЦ, заједно са извјештајима о извршеним 
полиграфским испитивањима лица Р.М, Б.В, Р.М. и Р.Ђ. (нису испољили 
психофизиолошке реакције које су карактеристичне за лагање). Дана 17.04.2018. 
године, од стране Управе за организовани и тешки криминалитет достављена 
службена забиљешка о препису депеше ПУ Бања Лука, у предмету Давида 
Драгичевића, која се односи да у ПУ Бања Лука дана 17/18.03.2018. године није 
пријављено нарушавање јавног реда и мира, тј. туча од стране више лица у Улицама 
Јеврејска и Горана Радуловић Бимбе.  

Управа за организовани и тешки криминалитет је дана 18.04.2018. године, 
Окружном јавном тужилаштву доставила информацију која се односи да је народни 
посланик у Народној скупштини Републике Српске Крсмановић Здравко дана 
18.04.2018. године јавно дао изјаву да министар унутрашњих послова Републике 
Српске, Драган Лукач, подмеће лажне доказе, лажне патолошке извјештаје о смрти 
Давида Драгичевића и др. Управа за организовани и тешки криминалитет је дана 
18.04.2018. године, Окружном јавном тужилаштву доставила информацију која се 
односи да је политичка странка Демократски народни савез изнијела саопштење у 
вези са истрагом случаја смрти Драгичевић Давида из Бања Луке. Управа за 
организовани и тешки криминалитет је дана 18.04.2018. године, Окружном јавном 
тужилаштву доставила информацију из јавног саопштења на интернет страници 
(блог) Слободана Васковића, из којих произилази да он има сазнања у вези смрти 
Драгичевић Давида. Дана 18.04.2018. године Окружном  јавном тужилаштву Бања 
Лука су доставњени Записници о саслушању свједока (М.Г, В.Н. и Ј.Г), који су узети од 
лица на околности познавања Давида Драгичевића и кретања за дан 17/18.03.2018. 
године, као и службене забиљешке о утврђивању алибија за исте. Наведена лица је у 
мјесецу јуну 2017. године на Бањ Брду физички напао покојни Давид Драгичевић, 
усљед чега је  Ј.Г. задобио тешке тјелесне повреде. Предмети који су изузети 
приликом вршења увиђаја у кући Р.Ђ. (новчаник, флаша и кабал од лаптопа) се 
налазе у Заводу за судску медицину ради вјештачења, тј. ради утврђивања 
биолошких трагова и евентуалног утврђивања коме исти припадају. Такође, 
потребно је нагласити да је током рада на предмету, од стране полицијских 
службеника МУП РС, саслушано више од 70 лица о чему су сачињени записници о 
саслушању. У току је провјера свих сазнања медијских и других, који су од користи за 
расвјетљавање овог случаја , а сходно томе од стране Управе криминалистичке 
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полиције је формиран истражни тим који свакодневно ради на утврђивању 
околности смрти Давида Драгичевића.“ 

  
Анкетни одбор је добио допис од Завода за судску медицину Републике Српске 

достављену од директора Жељка Карана са садржајем како слиједи: 
„Број: 01-0722-01/18 
Дана, 17.5.2018 .године 
Доставља информацију о предмету: Случај смрти Давида Драгичевића 

Анкетном одбору, предсједнику Анкетног одбора, Браниславу Бореновићу на основу 
акта бр. 02/2-894/18 од 15.5.2018. године 

У својству директора ЈЗУ завод за судску медицину Републике Српске као и у 
својству доктора, специјалисте за судску медицину који је обавио обдукцију леша 
Давида Драгичевића информишем Вас о сљедећим: 

Дана 24.3.2018. године, након што ме позвао дежурни тужилац ОЈТ Бањалука, 
дошао сам на ушће ријеке Црквене у ријеку Врбас, и на обали затекао мртво тијело 
које је било већ извађено из воде и које у том моменту није било идентификовано, 
али се основано претпостављало да се ради о Давиду Драгичевићи, који је нестао 
прије извјесног времена и за којим се трагало. Мртво тијело било у положају на 
леђима, са одјећом и обућом која је била очувана. Обзиром на претходне податке о 
његовом изгледу који су били углавном познати, (за њим се трагало, објављиване су 
фотографије и слично), већ на прво поглед, „одока“, могло се са максималним 
степеном сигурности закључити да се ради управо о њему. Наравно, у том моменту 
идентитет није утврђен у смислу обављања коначне идентификације. Договорено је 
да се чланови породице позову да дођу сутра, 25.3.2018. године, прије почетка 
обдукције, ради поступка формалне коначне идентификације. Такође, током увиђаја 
на мјесту проналска мртвог тијела, колико ми је познато, од стране припадника 
полиције ништа није дирано ни прегледано, надлежни истражни органи донијели су 
одлуку да ће се преглед одјеће и обуће, у сврху проналаска докумената, личних 
ствари и слчног, обавити сутра, прије обављања обдукције. Након завршетка увиђаја, 
мртво тијело транспортовано је у мртвачницу Градског гробља у Бањалуци. 

Обдукција је заказана за сутрадан ујутро, 25.3.2018. године, у ЈЗУ Завод за 
судску медицину Републике Српске у Бањалуци. Наредбу за обављање обдуцкије 
издала је Биљана Јанковић, тада дежурни тужилац ОЈТ Бањалука, под бројем ОП-
166/18. 

Према претхофно постигнутим договорима, прије почетка обдуцкије дошао је 
Давор Драгичевић, отац лица које је нестало и за којим се трага, који је методом 
непосредног препознавања потврдио идентитет ових посмртнмих остатака, 
тј.потврдио је да се ради о његовом сину, Давиду Драгичевићу. Без обзира на 
чињеницу да је на тај начин окончан процес формалне идентификације, касније, 
током обављања обдукције, узет је узорак у сврху евентуалног будућег обављања 
ДНК анализе, ако се из било којег разлога укаже за тим потреба. 

У Обдукционом записнику, у његовом уводном дијелу, у вези са 
идентификацијом ових посмртних остатака, наведено је дословно сљедеће: 

„Непосредно прије извођења обдукције, у Завод је у пратњи још неких лица, 
дошао отац особе чији се идентитет претпоставља (Драгичевић Давор), који је у 
присуству овлаштених службених лица, методом непосредног препознавања 
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потврдио да се ради о његовом сину, Драгичевић Давицу, рођеном 1997. Године. Без 
обзира на то, у договору са надлежним тужиоцем биће узети узорци у сврху 
евентуалног каснијег обсвљања ДНК анализе ако се укаже потреба за таквим 
неспорним потврђивањем идентитета овог лица“. 

Према томе, када је у питању утврђивање идентитета ових посмртних 
остатака, урађено је све у складу са правилима струке, чак и више него што је 
потребно. Без обзира на то што је идентитет био очигледан и на први поглед, 
приступило се процесу формалне идентификације методом препознавања које је 
обавио његов отац. Такође, без обзира на неспорно потврђен прелиминарни 
идентитет, узети су и узорци у сврху евентуалног каснијге обављања ДНК анализе, 
ако се за тим укаже потреба из било којег разлога. 

Прије почетка обдуцкије, фотографисано је стање у којему је био леш у 
моменту кад је довежен на обдуцкију. Фотографисани су одијевни предмети, потом 
су прегледани џепови из којих је извађено све што је у њима нађено. Садржај џепова 
је такође фотографисан. Све што је нађено у џеповима, спаковано је и одмах 
достављено полицији, криминалистички техничар и инспектори, били присутни, 
како током процеса формалне идентификације тако и током обдуцкије. Цјелокупни 
ток прегледа и обдуцкије посмртних остатака фотографисан је, сачињена је 
фотодокументација која прати Обдукциони записник и која се састоји од 48 
фотографија. На фотодокументацији приказано је све што је описано у записнику. 
Присутни криминалистички техничар такође је фотографисао за потребе истраге, 
тако да у овом случају практично постојки двострука фотодокументација, „заводска“ 
и „полицијска“. 

Одијевни предмети скинути са леша и то без сијечења, како би се у потпуности 
очувап изглед и интегритет одијевних предмета. Потом су одијевни предмети 
спаковани сваки посебно и домах предати припадницима полције. У вези са општим 
изгледом мртвог тијела, у стању у којему је допремљено на обдукцију те у вези 
одјеће, обуће и личних ствари које су пронађене, у Обдукционом записнику дословно 
је констатовано сљедеће:  

„Након што су посмртни остаци прелиминарно идентификоване мушке особе 
допремљени у обдукциону салу Завода за судску медицину Републике  Српске у 
Бањалуци, констатује се да је леш допремљен прекривен бијелим чаршафом. На 
ногама се налазе бијеле спортске чарапе са карактеристичним знаком у форми 
пантера, дубоке ципече, тамноплаве панталоне фармерице са каишем од тканине 
који се копча метланом копчом, сиве кратке гаће са плавим горњим рубом, шсрена 
црвеноплава мајица, црни џемпер са бијелим горњим дијелом, тамноплава јакна. Сви 
одијевни предмети су натопљени водом а на њима се уочавају трагови блата и муља. 
Панталоне су попречно раскидане са предње стране, у висини кољена. 

У џеповоима одијевних предмета пронађен је мобилни телефон, џепни нож на 
расклапање, тзв. „швајцарски нож“, празно паковање од жвалаћих гума, мелем за 
усне, кључ са привезком у форми отварача за флаше, свежањ кључева са 
привјесцима, новчанице у апоенима 3x50, 1x20, 1x10, као и платнени новчаник. 
Прегледом новчаника констатује се да с еу њему налазе двије личне карте, наша и 
аустријска, чланске карте за теретану и библиотеку, разне рекламне визиткарте. 

Одијевни предмети који су се налазили на лешу, потом су скинути са леша на 
начин да су потпуно очувани, без сијечења. Уз препоруку да се осуше, спаковани су у 
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папирнате кесе и предати надлежном криминалистичком техничару. Предмети  који 
су пронађени у џеповима одијевних предмета, спаковани су у прозирну ПВЦ кесу и 
такође предати надлежном криминалистичком техничару“. 

Потом се приступило извођењу обдукције, која се изводи по правилима струке 
и примјењујући уобичајену, стандардну, обдукциону технику. 

У спољашњем налазу описане су опште лешне карактеристике, 
идентификационе карактеристике као и повреде(заживотне и постморталне) које су 
установљене спољашњим прегледом. Наравно, све што је констатовано, 
фотографисано је и налази се видљиво на фотодокументацији која прати 
обдукциони записник. У вези са сапољашњим повредама, у обдукционом записнику 
дословно је наведено сљедеће: 

Спољашњим прегледом , на лешу је констатовано сљедеће: 
Кожа у предјелима дланова и табана смежурана, задебљала, наборана што 

одговара знацима боравка леша у течности. У предјелима надланених страна обије 
шаке и у предјелима горњих дијелова кољена обострано налазе се постмортална 
оштећена настала стругањем тих дијелова тијела о тврде објекте у води. 

У предјелу чела обострано а више са лијеве стране, у лијевом јагодичном 
предјелу, у предјелу дорзума носа, налазе се нагњечења, гдје је кожа лишена 
наткожице, огољела кожица чврста, сува, тамноцрвена до црвеномрка, кожа у 
околини крављу подливена. На лијевој страни чела, на претходно описаном 
нагњечењу, налазе се плитке нагњечено раздерне ране. Дужине до 2,5 цм, дубине до 
3мм, које захватају отприлике до пола дебљине ткива поглавине на том мјесту, у 
чијем простору се налази муљевит садржај. Ово су највјероватније постмортална 
оштећења која се суперпонирају са заживотно насталим нагњечењем на том мјесту.  

Обије усне су отечене, мјестимично ситно мрљасто крвљу подливене, меко 
ткиво предворја усне шупљине крвљу подливено. Врх језик налази се између зуба. 

У поредјелу унутрашње стране десне надланице кожа је мрљасто крвљу 
подливена. Мрљасти крвни подливи налази се такође и на спољашњој страни десног 
кука, на предњој страни десне наткољенице у горњој трећини и у предјелима 
предњих и предњеунутрашњих страна без кољена. 

Током унутрашњег прегледа мртвог тијела констатовано је да је непосредни 
узрок смрти утопљење, постојали су општи знаци асфиксије, није било никаквих 
повреда унутрашњих органа. У желуцу је констатовано присуство несварене хране. 

У закључку обдукционог налаза, наведено је дословно сљедеће: Леш одрасле, 
млађе мушке особе, из воде, у стању почетних трулежних промјена; Смрт је насилна 
и наступила је непосредно усљед утопљења у води; На лешу су установљене 
спољашње повреде, нагњечења и крвни подливи, лоциране у предјелу главе, трупа и 
екстремитета, које су неспорно заживотне и које су по својој природи механичке, 
настале дјеловањем тупе механичке силе. При томе, дијелови људског тијела су 
механичка средства подобна за нсношење оваквих повреда. Описане повреде могле 
су настати  у физичком сукобу са једном или више особа. Описане повреде, 
појединачно и скупнмо су лаке тјелесне повреде и не могу се довести у везу са 
смртном посљедицом; Стање леша са израженим почетним постморталним 
промјенама, у контексту до максимално седам дана прије момента обдукције.  

Током обдукције узети су узорци крви и урина, у сврху евентуалних додатних 
анализа.  
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Узорке је преузео надлежни криминалистички техничар. Такође, узети су и 
узорци ткива плућа у сврху изрдае патохистолошких препарата. 

Након завршене обдукције, посмртни остаци враћени су на Градкос гробље, 
ради депоновања и чувања до момента када их преузму чланови породице у сврху 
сахрањивања. 

Издата је потврда о смрти која омогућује преузимање посмртних остатака и 
прибављање извода из матичне књиге умрлих, у складу са одговарајућим прописима. 

Из претходно наведеног, сасвим је јасно да нигдје нисам прејудицирао 
околности догађаја, односно, нисам се ни у једнном документу изјашњавао о томе да 
ли је смрт задесног, самоубилачког или убилачког поријекла из разлога што није 
могуће утврдити обдукцијом. То се утврђује тужилачком односно полицијском 
истрагом. 

У даљем току, истрагу је преузео тужилац Далибор Врећо. 
Наредбом новопоступајућег тужиоца одрђено је вјештачење на околности 

„стања алкохолисаности и присуства опојних дрога, у узорцима крви и урина који су 
узети током обдукције леша Драгићевић давида“. Цитираном наредбом, 
спецификовано је да се потребно изјаснити на сљедеће околности: 

-Степен алкохолисаности у тренутку смрти 
-Утврдити присуство опојних дрога у крви и урину смртно  страдалог. 
Неспорни узорци крви и урина, који су узети током обављања обдукције и 

непосредно након узимања предати надлежном криминалистичком техничару, 
достављени су заједно са наредбом посупајућег тужиоца. Узорци су се налазили 
мспаковани у уобичајеној бијелоој кеси на којој је било исписано шта се у њој налази, 
при чему су се унутар те кесе налазили узорци и то једна вакуумска епрувета са 
узорком крви спакована у тубу са поклопцем и завртањ те једна обична епрувета са 
узорком урина такође спакована у тубу са поклопцем на завртањ. По пријему 
матеијала, исти је до обављања анализе био смјештен у фрижидер на температури од 
+4 oC. 

У вези са наводима из наредбе посупајућег тужиоца може се даље 
констатовати сљедеће: Узорак крви који је достављен, није био подобан за анализу 
присуства алкохола која се обавља ензиматском методом, имајући у виду да се ради о 
постморталном узорку који је дјелимично коагулисан а дјелимично је хемолизован. 
Из тог разлога, по договру са поступајућим тужиоцем, тај узорак враћен у КТЦ МУП-а, 
ради анализе алкохолемије методом гасне хроматографије. 

Узорак урина заджан је ради обављања анализе на присуство алкохола и 
опојних дрога у урину, које је у Заводу могуће обавити ензиматском методом, на 
уређају са којим Завод располаже. 

У поступак анализе узета су два милиметра урина, тако да је преостало 
довољно урина који се може користити за евентуалне додатне или поновне анализе. 
По узимању узорка који ће бити анализиран, достављени материјал је поново 
смјештен у фрижидер на температури од +4 oC. Узети узорак урина, у складу са 
наредбом, подвргнут је анализи у сврху утврђивања присуства алкохола у урину, те 
присзства сљедећих опојних дрога: канабиса, ЛСД-а, амфетамина, екстазија, коакина, 
опијата, метадона, метаквалона. 

У конкретном случају, код испитаника је установљено присуство  етил 
аколохола, као и присуство ТХЦ (тетра-хидроски-канабинола) које има гранично 
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позитивне вриједности, на доњој граници аналитичког прага осјетљивости, као и 
присуство ЛСД-а. 

Узорак урина који је преостао, поново је преузео надлежни криминалистички 
техничар по свој прилици ради достављања на пуну хемијско токсиколошку анализу. 

Након тога, дана 27.3.2018. године, у поподневними сатима, примио сам позив 
који ми је упутио др Драган Богданић, министар здравља и социјалне заштите у 
Влади Републике Српске, који ме је обавијестио о томе да ће се обавити поновна 
обдукција (реобдукција) леша Драгичевић давида која се обавља након што је то 
тражио предсједник Републике Српске Милорад Додик. Дана 28.3.2018. године, 
ујутро, у Завод је дошао др Ивица Милосављевић, специјалиста судске медицине 
запослен у ВМА Београд, који је дошао на позив министра здравља а након што је то 
тражио Предсједник републике. На захтјев министра, колеги др Милосављевићу 
обезбиједио сам све услове за несметано обављање посла (обдукциона сала, прибор, 
помоћник обдуцента). Колега је обавио реобдукцију. Ја нисам присуствовао 
реобдукцији, како би се избјегли било какви нежељени коментари. Након што је 
обављена реобдукција, колегу др Милосављевића одвезао је возач из Министарства 
здравља. Налаз реобдукције никада није званично достављен у Завод. 

Неколико дана након тога, у Зваод је дошао Давор Драгичевић и поставио 
питања у вези са потврдом о смрти, питао ме да ли сам ја написао ту потврду и 
поставио је питања у вези са временом смрти које је наведено у потврди. Потврдио 
сам да сам ја написао потврду о смрти. Објаснио сам му о чему се ради и како се 
поступа у ситуацијама када није могуће са потпуном поузданошћу утврдити вријеме 
смрти. Након објашњења, рекао је да је све разуамио и да му је јасно о чему се ради. 
Послије тога, тражио је од мене да му доставиим обдукциони записник и 
фотодокументацију коју сам сачинио. Одговорио сам му да му то не могу доставити. 
Објаснио сам му да је неопходно да се обрати поступајућем тужиоцу и од њега, а не 
од мене, да тражи документе који га интересују. 

У даљем току, Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа 
криминалистичке полиције, достављали су заводу своје акте, како слиједи: 

Министарство унутрашљих послова Републике Српске, Управа 
криминалистичке полиције, акотом бр. 02-230-1131/18 од 3.5.2018. године, тражило 
је да се доставе обдукциони записник и фотодокументација снимљени на ЦД. Разлог 
због којег је то тражено, није ми познат. Поступио сам по овом захтјеву и доставио 
ЦД на којем су били снимљени Обдукциони записник и фотодокументација. 

Министарство унутршњих послова Републике Српске, Управа 
криминалистичке полиције, актом бр. 020/1-230-1131/18, од 3.5.2018. године, 
тражило је да се доставе „патохистолошке плочице узорака органа уколико су узети 
током обављања обдукције леша Давида Драгичевића“. Такође, тражено је и да се 
„објасне услови и процедура чувања наведених узорака“. 

У вези с тим, доставили смо им  одговор у којему је наведено, између остлог 
сљедеће: 

„Током обдукције леша Давида Драгичевића, узети су уизорци ткива плућа, у 
сврху израде патохистолошких препарата. Том приликом узето је укупно седам 
узорака. 

Процедура узимања узорака обавља се у складу са правилима струке. Узорци 
се непосредно по узимању фиксирају у 10% пуферизованом формалину. Потом 
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слиједи обрада узорака односно изрдада хистолошких препарата. Та обрада 
подразумијева: фиксирање ткива у ткивном процесору, калупљење у парафинске 
калупе на уређају за калупљење, сјечење на микротому, бојење уз помоћ процесора 
за бојење, те коначно монтирање на микроскопске плочице. 

Узорци се означавају бројем обдукције који је идентичан броју уписаном у 
књигу евиденције обдукција (у конкретном случају 1011/2018). Сваки појединачни 
узорак означава се додатним бројем ( у конкретном случају од I-VII). 

Узорци се чувају такођњ у складу са правилима струке, у одговарајућим 
намјенским металним кабинетима који служе искључиво за ту намјену. 

У складу са вашим дописом, препарате достављамо у такође намјенским 
фолијама које служе за транспортовање и доставу микроскопских препарата. 
(Фотографије у прилогу)“. 

Колико ми је познато, узорци по свој прилици требали бити послани негдје на 
додатну хистопатолошку анализу, али о томе да ли су послати, коме су послати, као и 
о резултату те анализе немам никаквих сазнања. 

Министарство унутрашњих послова републике Српске, Управа 
криминалистичке полиције, актом бр. 02/1-1-230-1131/18 од 18.5.2018. године, 
тражило је да се доставе подаци који се односе на токсиколошка вјештачења, 
правилнике, особе и слично. 

У вези с тим, доставили смо им одговор у којему је наведено, између осталог 
сљедеће: 

„У ЈЗУ Завод за судску медицину не постоји формирана намјенска 
лабораторија за форензичку токсикологију. Према томе, у Зваоду се уопште не 
бавимо токсиколошким анализама које имају дефинитивну доказну вриједност у 
судском поступку. У заводу посједујемо један уређај (Siemens „Viva-E“) који је 
употребљава у склопу тзв. „скрининг анализа“. Ради се о помоћној, рутинској тестној 
методи која може утврдити присуство неких супстанци у урину испитаника, при 
чему напомињем да су у питању искључиво скрининг анализе, које су квалитативне 
природе и које само могу одговорити на питање да ли неке испитиване супстане 
„има или нема“ у испитиваном узорку, без било каквих даљих прецизирања и уз сва 
ограничења која се односе на скрининг анализе. 

У случајевима када се утврди да у испитиваном узорку „нечега има“ када је 
резлутат „позитиван“ или је „гранично позитиван“, то се нипошто не сматра 
дефинитивним доказом; потребно је испитивани узорак доставити у одговарајуће 
опремљену лабораторију за форензичку токсикологију како би се обавила потпуна 
квалитативна и квантитативна токсиколошка анализа. 

Колико ми је познато, и ови узорци су по свој прилици требали бити послани 
негдје на дефинитивну хемијско токсиколошку анализу, али о томе да ли су послати, 
коме су послати, као и о резултату те анализе немам никаквих сазнања. 

Према подацима са којима располажем, посмртни остаци Давида Драгичевића 
сахрањени дана 7.4.2018. годинем дакле око 20 дана од момента нестанка, односно 
14 дана након што је мртво тијело извађено из воде. 

О овом случају немам било каквих других сазнања.“ 
 
Анкетни одбор је добио допис од предсједника Репубике Српске Милорад 

Додик, дана 16.05.2018. године на основу акта број: 01-010-1593-1/18 је обавјестио 
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Анкетни одбор с циљем сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај 
страдања Давида Драгичевића са садржајем како слиједи: 

„Веза: акт број 02/2 – 894/18 од дана 15. маја 2018. године 
Када је ријеч о наведеном случају ради се о примјени Закона о полицији и 

унутрашњим пословима, као и процесног кривичног законодавства (Закона о 
кривичном поступку) за чију примјену су задужени законом одређени органи као и 
правила по којима су дужни да поступају ти органи. Органи који поступају по 
наведеним законима су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова, 
судови, тужилац и други учесници у кривичном поступку предвиђени законом, када 
поступају у кривичним стварима. 

Основни задатак Минитарства унутрашњих послова је заштита од 
угрожавања Уставом утврђеног поретка и угрожавања безбједности Републике 
Српске, заштита живота и личне безбједности грађана, а основно право и дужност 
тужиоца је откривање и гоњење учинилаца кривичних дјела. 

У том смислу Вас упућујем на поменуте органе у циљу прикупљања 
информација и спознаја с циљем сагледаљвања свих релевантних чињеница у вези са 
случајем Давида Драгичевића. 

Истовремено Вас подсјећам да предсједник Републике дјелује искључиво у 
оквирима и надлежностима које су дефинисане Уставом Републике Српске, а које су 
поред осталих надлежности, превасходно усмерене на представљање Републике 
Српске и изражавања њеног државног јединства.“ 

 
 
Анкетни одбор је у свом раду користио и наводе јавно изречене на прес 

конферецији одржаној 26. марта 2018. године у просторијама Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске везано за страдање Давида Драгичевића на 
којој су говорили Дарко Илић, начелник Управе за организовани и тешки 
криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Жељко 
Каран, директор Завода за судску медицину Републике Српске са садржајем како 
слиједи: 

„Илић:Ја вас поздрављам испред управе за организовани и тешки 
криминалитет МУП-а Републике Српске.  

У вези нестанка и трагичне смрти Давида Драгичевића из БЛ Управа за орг и 
криминалитет заједно са ПУ Бл се укључчила у истрагу оног момента кад је 
пронађено тијело како бисмо отклонили, односно дошли до доказа који указују на 
начин на који је дошло до смртног исхода, односно расјветљавање свих околности и 
чињеница које су довеле од нестанка лица па до смртног исхода. 

У тој истрази утврђено је сљедеће: Лице Давид Драгичевић 1997 год је у БЛ 
настањен у улици Франца Шуберта број 50, је нестао у ноћи са 17. на 18. трећи 2018. 
године. 

Истрагом је утврђено да је, 18.03.2018. око 23:30 часова боравио у кафе бару 
"Мета" који се налазио у Бања Луци, ул Веселина Маслеше.  

Ту је био у друштву са три лица, иницијала О.Г., Н.Ћ. и С.М. 
Са истим лицима се испред, у том временском периоду, испред тог 

угоститељског објекта у том периоду сукобио. Ради се о мањем физичком сукобу у 
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којем није било посљедица по лица, која су учествовала у сукобу укључујући и 
покојног Д. Драгичевића.  

Сукоб је трајао кратко, након чега су се лица разишла.  
Ово смо утврдили на основу изјава више грађана као и самих актера који су 

учествовали чије сам иницијале прочитао, који су учествовали у овој тучи. Значи, 
неспороно је то утврђено. 

Након тога лице Д. Дргачичевић одлази у кафић "Даун Таун" који се налази у 
БЛ гдје је препознат од стране радника који раде у том угоститељском објекту и то је 
неспорно утврђено да је боравио сам у том угоститељском објекту. Послије 
угоститељског објекта "Даун Таун" лице одлази у угоститељски клуб "Фабрика", 
значи негдје око 23:30, гдје се у клубу "Фабрика" долази око поноћи, отприлике.  

Гдје је такође препознат од стране радника обезбјеђења, и од особља које је 
запослено у клубу "Фабрика".  

Обавили смо разговор са свима, и сви су неспорно потврдили кад је лице 
боравило у том угоститељском објекту да је дошло само и тако даље. И то је 
неспорно утврђена чињеница. 

Након тога из ноћног клуба "Фабрика" лице одлази у 02:20 исту ноћ у кафе бар 
"988" утврђено снимком видео надзора на којем се види да лице улази у 
угоститељски објекат "988", кратко се ту задржава занчи није било ту никакве 
конзумације и излази, пића, и излази из кафе бара "988". 

Даљим кретањем лица утврђено је сљедеће: у 02:50 часова, видео надзором са 
објекта предузећа "МК" које се налази у улици "Велибора Јањетовића Јање" 
снимљено је лице које се креће том улицом и конзумира пециво у папиру. 

Претходно, пар минута прије тога, лице које је препознато као Драгичевић 
Давид од стране раника пекаре "Змијање" је купио бурек у пекари "Змијање" и након 
што је прије 02:50 купио бурек креће се улицом "Велибора Јањетовића Јање". 

Следеће га у тој улици, имамо следеће у улици истој тој "Велибора Јањетовиће 
Јање", снимљен је камером са апартмана "Весто", гдје се он види у 02 (кашље) и 52, 
како улази, како га та камера снима у тој улици. 

Поново у 03, 03 (пита нешто сарадника за потврду) 03:42, пошто ми је овдје 
грешка штампарска, иста та камера из објекта "Весто" снима лице које се налази у тој 
улици, и креће се назад том улицом, креће се назад том улицом, поново ка камери 
предузећа "МК" које га још једном снима како напушта, како напушта ту, локацију. 

Кад је пронађен, у тој провалној крађи из те куће, недостаје: латоп, око 200, по 
пријави оштећеног који је пријавио, 200 КМ, швајцарска чакија, она црвена такозвана 
швајцарска, меморијски стик од тог лап топа, и кључеви од куће. Провална крађа је 
једноставно урађена уласком на балконски прозор (чешка се по носу) у доњи, доњи 
спрат куће. 

Приликом проналаска тијела несталог Давида Драгичевића код истог су у 
његој гарероби пронађени предмети који потичу из ове провалне крађе.  

Значи пронађен је и тај меморисјки стик који је неспорно је од оштећеног, 
пронађени су и ти кључеви који одговарају бравама пронађен је и новац од 170 
марака (исправља га) 180 марака, овај, тако да је неспорно утврђено да ти предмети 
који су пронађени код њега потичу из овог из ове провалне крађе. 

Потпуно јасно и недвосмислено сам изнио све оно до чега смо дошли у истрази 
и све оно што се може материјално доказати, и да је било такво кретање лица. За сада 
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је у току претрага корита овог мјета ријеке Црквене да покуша специјална ронилачка 
јединица пронаћи евентуално лап топ тај који нам још фали, од ових предмета, овај 
да га покуша да га покушају пронаћи. 

Искрено се надам да ће то бити још један доказ који потврђује ову истрагу и 
све ове доказе које смо до сад у истрази скупили. 

Значи што се тиче криминалистичког аспекта, и саме ситраге доктор Каран ће 
касније рећи о самим повредама и узроку смрти, ја у тај дио овај нећу о том говорити, 
иако имамо његова налаз, овдје се, овдје је неспорно утврђено кретање Драгичевић 
Давида и криминалистичка верзија јасно указује да се ради о задесној смрти. 

Значи он је на одређени начин, вјероватно пао у крећући се ово маршутом у 
ријеку Црквену која је тада била прилично набујала, и сад је а тад је била велика, а 
онда га је вода однијела доље до мјеста на ком је он пронађен.  

Све ово говорим на основу материјалних чињеница о којима сам вам рекао, 
занчи снимка, видео камера надзора, кретања предмета које смо пронашли код њега. 

То је од прилике то, касније ако буде неких питања. 
Каран: Добро вече, ево ја сам узео учешће у овом случају од оног момента када 

је пронађено мртво тијело, и у моменту кад је извађено из воде, мене су обавијестили 
па сам ја од куће дошао на лице мјеста, и већ на лицу мјеста сам видио оно мртво 
тијело извађено из воде како то уобичајено бива. 

Већ на лицу мјеста је била оно чврста претпоставка о коме би се могло радити 
имајући у виду карактеристичне физичке особине, почев од карактеристичне 
фризуре, оно такозвани ислетени дредови и тако даље.  

Дакле већ се са великим степеном сигурности онако што би се рекло на први 
поглед да не кажем одока могло закључити о коме се ради. 

Међутим, у складу са уобичајеном процедуром мртво тијело је пребачено у 
мртвачницу на Градско гробље, смјештено у фрижидер, да би сутрадан требало да 
буде обдукција. 

Прије обдукције код нас су у Завод дошли чланови породице његове, и том 
приликом је урађена формална идентификација. 

Значи, формална идентификација је урађена непосредним препознавањем од 
стране блиских чланова породице који су видјели и мртво тијело, одјевне предмете, 
обућу, све што се на њему налазило, и коначно показан им је садржај џепова јер 
прегледом џепова одјевних предмета пронађене су извјесне ствари о којима је 
начелник Илић већ говорио. 

Између осталог пронађене су и двије личне карте, једна наша домаћа, друга 
аустријска, још неки папири, чланске карте у неки клубовима, теретани и тако даље, 
и ово о чему је начелник Илић говорио, новац у износу од 180 КМ, некакви кључеви 
који нису његови али изгледа да потичу из тог догађаја, онда меморијски стик, тај 
швајцарски ножић "Swiss Armz Knife" и тако даље. 

То је све нађено у џеповима одјевних предмета. 
Наравно то је све добро документовано и ти сви предмети су предати 

полицији ради даљег поступања. 
Приликом прегледа мртвог тијела споља, на тијелу, постојале су двије врсте 

повреда.  
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Повреде манифестоване као ударци, оно што ми обично кажемо хематоми, 
крвни подливи лоцирани у предјелу чела, обострано, у предјелу јагодице, па онда... у 
предјелу шаке, кука, наткољенице, кољена итд.  

Значи, било је више повреда, тих хематома, крвних подлива.  
Те су повреде су по својој природи механичке, то наравно. Настале су 

дјеловањем извјесне тупе, механичке силе.  
Такве повреде могле су настати у сукобљавању са неким, односно у неком 

физичком сукобу, са једном или више особа.  
Нормално, те повреде су по својим  карактеристикама заживотне, оне су 

настале док је особа била жива, нису настале  послије смрти.  
То заправо и не настаје после смрти, то су све заживотне повреде. Нормално, 

те повреде нису смртоносне, да се разумијемо. 
Друга врста спољашњих повреда, боље речено, оштећења, су постмортална 

оштећења гдје је наткожица згуљена у предјелима дорзалних страна шака и у 
предјелима кољена и оне су неспорно настале постмортално, контактима тих 
дијелова тијела са храпавим... са неравнинама или неким објектима на дну ријеке, на 
дну воде.  

Те су повреде дефинитивно постморталне. 
Терминални узрок смрти је утопљење, при чему сад овдје да направимо одмах 

да се зна... обдукциони налаз вам не може одговорити на питање да ли је неко 
помогао, да се тако изразим „помогао“ тој особи да доспије у воду, знате, јер кад 
извадите леш из воде и ради се о утопљењу, ако је та особа случајно доспјела у воду, 
то се онда зове... мислим, не намјерно, стицајем околности, то се онда зове задесом, 
несретан случај до којег може доћи на много различитих начина.  

Ако неко ту особу гурне или на неки начин, што би рекли, помогне да та особа 
дође у воду то се онда зове убиство...  

А ако је та особа скочила у воду то се онда зове самоубиство.  
Шта је од то троје? На то вам обдукција неће одговорити. Разумијете ли ово? 

Јер ја заиста немам начина да знам да ли је та особа скочила у воду или није. То ја 
дефинитивно не знам и никад не одговарам на то питање.  

А рецимо, неће ми замјерити начелник, ако ја њега овако ћушнем (гура руком 
начелника полиције) и он упадне у воду, то се зове убиство. Али од овог мог ћушкања 
на његовом рамену нема ништа. То су ствари које су минималне, од којих не остају 
повреде. О томе се ради.  

Из тог разлога ја вам не могу одговорити на питање да ли се он негдје 
случајно оклизнуо и спотакао и доспио у воду или је у томе њему неко помогао, или 
је он можда скочио са тог неког моста тамо, који не знам ни ја гдје се налази. 

Што се мене тиче, овдје, то ће вјероватно надлежни из МУП-а да раде даље на 
том случају, да расвјетљавају неке друге ствари. Углавном, постморталне повреде 
које су настале током боравка тијела у води, заживотне повреде, које су тупе, 
механичке, које су могле настати физичким сукобљавањем  са једним или више лица 
при чему само на основу обдукционог налаза није могуће елаборирати да ли је та 
смрт задесна, самоубилачка или убилачка.  

Даље, током обдукције ти предмети који су пронађени они су у складу са 
правилима достављени МУП-у, наравно, одјећа са тијела на којој нема оштећења је 
скинута и то скинута је оно фино, како треба, без сјечења, без ичега, уз препоруку, 
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такође, је предата надлежним припадницима полиције  уз препоруку да се та одјећа 
фино осуши, спакује итд, ако је буде било потребно слати на неке даље анализе да не 
би доживјела нека додатна оштећења, или шта ја знам... 

Коначно, узети су узорци крви, урина итд. у сврху евентуалног обављања 
неких хемијских, токсиколошких и других  испитивања. Дакле, узети су и ти узорци, 
ако буде потребно то ће бити достављено на одговарајућа испитивања. 

И коначно, узети су и узорци у сврху обављања ДНК анализе уколико се негдје 
нађу неки трагови, па буде било потребно обављати ДНК анализу. Значи то је 
отприлике оно све покривено како треба да се ради, према правилима струке. 
Наравно, ток обдукције је фотографисан. 

Фото документација - ја сам синоћ сједио у заводу и правио фото 
документацију. Фото документација има укупно 49 фотографија. Значи, сваки детаљ 
који је виђен и који ће бити описан у записнику праћен је фотографијом.  

Дакле, сачињена је веома детаљна фото документација. А поред мене (ја сам 
радио ону нашу, заводску, фото документацију) која ће бити, нормално, достављена 
поступајућем тужиоцу, али поред мене били су на обдукцији и крим техничари који 
су, такође, сликали и они ће начинити своју фото документацију.  

Према томе, то је отприлике за сада овај теоријски максимум који се до овога 
момента могао урадити. У колико буде било потребе да се ради хемијске, 
токсиколошке, ДНК и друге анализе, отом потом. Онда ћемо о томе можда причати 
кад то буде урађено, уколико буде било потребе за тим. 

Углавном, ништа није пропуштено да се изузме и да се архивира за случај да 
буде требало радити на анализи. 

Илић: Ја имам једно питање за доктора Карана због појаве разних 
дезинформација на друштвеним мрежама и медијима као што смо имали прилику да 
видимо  да се појавила информација да је тијело било унакажено, да је потпуно било 
унакажено тијело за живота, ја Вас молим да одговорите: Повреде које сте описали, 
да ли су лаке или тешке или се ради о масницама? 

Каран: Пазите, то су крвни подливи, шљиве, маснице. Оне на први поглед 
изгледају ружније него што је нормално имајући у виду да се ради о лешу који је из 
воде, а то онако на прву, на први поглед изгледа ружније.   

Међутим, рецимо да је та особа жива и са таквим повредама , је ли, такве 
повреде изоловане, да је то мени дошло кроз неки судски предмет, да се да 
мишљење, оцјена тежине тих повреда... то су лаке тјелесне повреде и од таквих 
повреда никад нико умро није, да се разумијемо.  

Већина људи се у животу потуче, заради модрицу, заради шљиву на кољену, на 
куку, на челу... али од тога се не умире, о томе се ради. 

Али гледајте, прва некаква импресија кад неко дође са стране, особито кад 
дође лаик, и види то како изгледа , знате, „Јој, шта је ово?“  

Али је проблем у сљедећем, постморталне промјене чине своје и чињеница да 
је тијело било у води, па извађено из воде, па онда смјештено у фрижидер, па се то 
онда исушило, па пребачено `вамо на обдукцију...  

Гледајте, кад погледате, рецимо, фотографију лица непосредно након што је 
извађено из воде, дакле, на дан увиђаја и кад погледате фотографију истог тог лица 
сутрадан, на обдукцији, разлика је огромна, јер су се неке ствари за 24 сата испољиле 
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и изгледају мало другачије него што су изгледале непосредно након што је тијело 
извађено из  воде.  

Разумијете ме? Е сад... то ко се тиме бави, он то зна, али кад то угледају лаици, 
који такве ствари нит` знају, нит` су виђали, отприлике ухвате се за главу, запитају се 
шта је ово... знате. 

Дакле, ја бих вама могао сад показати фотографију једну – фотографију другу, 
али то је, отприлике, онда узнемиравање јавности и то тако дефинитивно не може, 
али кажем вам све је јако добро фото документовано па ко год хоће може то да види, 
да се разумијемо. 

Илић: Ја ћу још додати да због великог, бар како сам ја информисан од колега 
који прате тај дио узнемирења јавности и разних информација и дезинформација 
које се појављују у јавности, ја сам спреман да одговорим на свако ваше питање како 
би заједно ми и ви, што нам је на крају крајева и обавеза, упознали са информацијама 
које су базиране на чињеницама јавност. Према томе све што вам није јасно у мом 
излагању, а тиче се истраге можете ме питати ја сам вољан да врло радо одговорим. 

Портпарол МУП-а: 
Молим вас само да се представите једно по једно. 
Новинар Блажен Драгојловић питање за Карана: Да ли су те лаке повреде 

могле настати на мозгу? 
Каран: То ја не знам. Ја само могу рећи, пазите... 
Новинар: Да ли би одмах након пада у воду биле такве и да су настале на 

другом мјесту? 
Каран: Пазите, да вам кажем, зависи од протока времена. Ја вам из мог угла и 

послије оваквог протока премена могу само казати да су оне заживотне, дакле нису 
постморталне, оне су заживотне. Временско прецизирање, дал` су оне могле настати 
5 минута прије смрти или три сата прије смрти?  

Може и једно и друго, да се разумијемо и оне су тупе, механичке. То вам ја могу 
казати. А пазите, некакав тајминг у ситуацији послије неколико дана боравка у води 
је немогућ, био би неозбиљан.  

Дакле, оне су могле настати 5 минута или 5 сати прије него што је тијело 
доспјело у воду, да се разумијемо. 

Новинар Бранкица Спасенић за Илића: Да ли је што се тиче полиције ова смрт 
младића окарактерисана као задесна смрт ( Каран тихо: „Није никако.“), односно што 
се вас тиче да ли је то закључено да у вези његове смрти нема кривичног дјела? И 
друго питање:  Да ли се Драгичевић сматра осумњиченим за краћу у тој кући гдје се 
догодила провална крађа? Сад не знам је ли та кућа исто у Велибора Јањетовића Јање 
се налази?  

Илић: У овом моменту ми се не можемо још увијек изјаснити на то ваше 
питање да ли се ради са сигурношћу о задесној смрти или не.  

Рекао сам да су још у току дана и даље ћемо наставити са неким радњама да то 
што могуће више докажемо, али једноставно, у овом моменту не постоји ниједна 
индиција која указује на кривично дјело. У овом моменту нема ама баш ниједна која 
указује на кривично дјело.  

Што се тиче провалне крађе у тој кући рекао сам вам доказе које сам вам 
изнио, који неспорно указују да је лице прије него што је смртно страдало извршило 
ту провалну крађу. То је чињеница. 
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Новинарка ТВ Антена: Да ли је Драгичевић раније регистрован у полицији за 
било које кривично дјело? 

Илић: Мислим да јесте. Мислим да јесте за наношење тјелесних повреда . 
Новинарка ТВ Антена: Крађе?  
Крађе не. 
Новинарка Сњежана Митровић Н1: Да ли су судионици туче, који су признали 

ту тучу, у овом случају потенцијално сумњиви због доспијећа тијела у воду? 
Илић:Не. Не. 
Новинарка Сњезана Митровић Н1: Они су искључени као осумњичени? 
Илић: У овом моменту су искључени, а хоћете да вам образлажем... Зато што 

постоје, сад сам вам објаснио, све комплетно кретање покојног је снимљено видео 
надзором значи да је било још неких лица која су се ту кретала била би и она... то је 
један само... била би и она снимљена.  

Друго, криминалистичке обраде тих лица, њихови телефони базне станице, 
кретање у потпуности смо то... алиби, то смо потпуности расвијетлили.  

Значи све су те чињенице у потпуности расвјетљене тако да у том моменту 
врло јасно због спекулација кажем да нема индиција које на то указују. 

Новинарка Сњезана Митровић Н1: 
Има ли и једна надзорна камера која би могла надзирати тај мост, тај дио? Да 

ли сте провјерили? 
Илић: Ево јесмо-нисмо дошли до такве камере, али ево радимо и данас на 

томе. И данас су људи на терену и радимо на томе.“  
(напомињемо да се ради о стенограму-тонском запису који се прекуцава по 

свакој изговореној ријечи)  
Трећа сједница Анкетног одбора одржана је 18. маја 2018. године у 14,00 

часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске на којој су били  
присутни сви чланови Одбора. 

На Трећој сједници сједници Анкетног одбора испред групе ''Правда за 
Давида'' су  присуствовали Борислав Радовановић и Љиљана Тешановић који су 
предложени Анкетном одбору дописом достављеним 18.маја од стране групе 
„Правда за Давида“. Након тога је предложен и једногласно усвојен дневни ред: 
усвајање записника са Прве сједнице Анкетног одбора, узимање изјаве од Жељка 
Карана, директора Завода за судску медицину Републике Српске, узимање изјаве од 
Дарка Илића, начелника Управе за организовани и тешки криминалитет 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске и остала питања. 

Након једногласног усвојених записника са претходних сједница приступило 
се узимању изјава што је стенограмски забиљежено и доступно у овом Извјештају 
како слиједи: 

„ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: Ја предлажем да ми 
почнемо да будемо максимално експедитивни и да искористимо сваки минут који 
нам је на располагању, да оно што смо добили Одлуком НС Републике Српске и 
урадимо. Хоћу да напоменем још једном да смо Одлуком, на основу члана 70. став 1. 
тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 98., 99., 182. и 186. став 1. Пословника о раду 
Народне скупштине Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на 
Двадесет шестој посебној сједници, одржаној 10. маја 2018. године, доноси Одлуку о 
образовању анкетног одбора с циљем сагледавања свих релевантних чињеница 
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везаних за случај страдања Давида Драгичевића. Именовани одбор посебно се 
обавезује да у складу са чланом 99. Пословника Народне скупштине Републике 
Српске затражи од свих релевантних институција извјештаје, неопходне податке, 
обавјештења, као и да прибави потребне изјаве појединаца, а све у циљу креирања 
што потпунијег извјештаја дефинисаног тачком IV ове одлуке. У састав Анектног 
одбора изабрано је пет чланова: Бранислав Бореновић, предсједник, Драго Калабић, 
замјеник предсједника, Недељко Гламочак, члан, Миланко Михајилица, члан, Горан 
Ђорђић, члан. Рок је мјесец дана да се поднесе Извјештај НС Републике Српске о 
прибављеним чињеницама са приједлогом мјера за спровођење истог. Оно што је 
врло важно ми смо имали констутитвну сједницу, на којој смо усвојли Пословник о 
раду Анкетног одбора, у којем смо одмах донијели одлуку да можемо затражити 
помоћ и стручних сарадника и других лица који нам могу помоћи у доношењу што 
потпунијег извјештаја и одобрити њихово учешће у раду. Ми смо тада донијели 
закључак да се у рад Анектног одбора, укључе, тј. да ће учествовати два 
представника Групе ''Правда за Давида'', званично смо обавјештени од Групе, да ће у 
раду Анектног одбора испред Групе ''Правда за Давида'', г. Борислав Радовановић и 
г-ђа Љиљана Тешановић, добро дошли и хвала вам на одзиву. Они наравно имају да 
учествују у раду Групе, с тим што право доношења одлука имамо искључиво нас пет, 
али ви сте потпуно једнаки у другим правима када је у питању учешће у раду. Оно 
што је такође врло битно ми смо тада донијели и закључак, да се затражи од 4 
републичке институције, информације и сазнања у случају страдња и смрти Давида 
Драгичевића и то од МУП-а Републике Српске, Окружгеног јавног тужилаштва у 
Бањалуци, Завода за судску медицину Републике Српске и предсједника Републике 
Српске. Хоћу да вас информишем да смо од свих институција добили одређене 
одговоре о садржају и квалитету одговора ви ћете сами да доносите суд као и ми 
чланови Анектног одбора, они су потпуно достпуни јавности, ја сам замолио и 
секретара Анектног одбора који је такође именован на конституивној сједници г. 
Дејана Поповића, да вам то прослиједи осим материјала МУП-а Републике Српске 
који има одређену ознаку повјерљивости и ми то тако морамо да третирамо, остала 
три материјала, тј. одговора да их назовем, су доспутни како нама тако и медијима. И 
оно што је врло важно ми смо тада донијели одлуку, која је била једногласна као и 
све остале одлуке и сви остали закључци, да ће сједница Анектног одбора бити 
отворена за јавност, и тонски ће се снимати. Значи Анектни одбор нема никаквих 
тајни, и оно што је сигурно што ћемо на томе инсистирати сви заједно, свих пет 
чланова, да наш рад буде апсолутно јаван, да будемо отворени за јавност, све што ми 
имамо, што ми говоримо ви ћете то знати, сваки документ, сваки папир који ми 
будемо имали, свака изјава која буде узета ће бити доступна свима вама. Предлажем 
да данашњу сједницу која је трећа по реду, јуче смо имали једну кратку сједницу, гдје 
смо имали консултацију око преузимања документације, данашња Трећа сједница, 
дневни ред прелдаже: Усвајање записника са прве сједнице Анкетног одбора; Давање 
изјаве, тј. узимање изјаве од г. Жељка Карана, директора Завода за судску медицину 
Републике Српске,  Узимање изјаве од г. Дарка Илића, начелника управе за 
организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и остала питања. 

Да ли сте сагласни да ли има примједби на дневни ред, да ли има евнетуално 
неких допуна? 
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Ако нема, предлажем да се чланови Анкетног одбора с правом гласа о 
предложеном дневном реду? 

Ко је ''за''? Хвала усвојено једногласно. 
Добили сте Записник с Прве сједнице Анектног одбора, записник је направљен 

по концепту како то радимо и у НС Републике Српске са основним караткеристикама 
и основним одлукама и закључцима које смо усвојили, тонски записник, тонскии дио 
записника са прве сједнице је саставни дио записника. 

Има ли примједби на Записник? Нема. 
Предлажемо да усвојимо Записник са Прве сједнице. 
Ко је ''за''? Хвала, Усвојен једногласно. 
И оно што је такође битно само да констатујемо да у раду Анектног одбора 

учествују г. Радовановић и госпођа Тешановић, јер смо ми већ донијели одлуку да два 
представника Групе ''Правда за Давида'' учествују у раду Анектног одбора, то ћемо 
констатовати и предлажем да кренемо са тачком 2.  

Укључите микрофон и реците. 
РАДОВАНОВИЋ: Везано за Информацију предсједника Републике, само да 

питамо – да ли да се на њу реферирамо писмено, пошто имамо овдје тумачења 
предсједника, каква ми не можемо прихватити, или ћете прећи на тачку 2. да се ми 
реферирамо писмано, или да се одмах овдје. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Мислим да је материјал је ту и он је сада нама на 
располагању, можете да се рефереирате данас, а можете и у наредном периоду 
писмено, мислим да је боље да се писмено реферирате, у ствари то је материјал који 
нам је ту сад, полазна основа и ми ћемо га користити или не, у наредним данима, 
колико буде трајао рад Анекетног одбора. Можемо то оставити и под тачком 4. 
Дакле, идемо узимање изјаве од стране г. Жељка Карана, директора Завода за судску 
медицину Републике Српске.Ми смо се договорили, пошто се ради г. Каран о 
Анкетном одбору који има одређене уставне и законске обавезе и видјели сте из 
Одлуке Парламента која је објављена у сл. гласнику, да смо ми добили задатака од НС 
да узмемо одређене изјаве од појединаца који нам могу помоћи у сагледавању стања 
везано за страдање млагод човјека Д.Д.  и ми смо се договорили о начин рада, ми 
ћемо сада као чланови Одбора, поставити један дио питања, од вас очекујемо да буду 
заиста кратки одговори, и онда ћемо на крају, оставити простора ако има још нешто 
евентуално није речено, да нам можете рећи, али предлажемо да идемо онако по 
оном договору како смо ми конципирали, да јер сте ви доставили извјештај на 7. 
страница која је полазна основа за нас, и све оно што је било доступно народним 
посланицима.Ја ћу сада искористити прилику да поставим један сет питања која 
сматрам битним, и као народни посланик и као предсједник Анектног одбора који је 
да будете свјесни, припремао за ову сједницу, да што више поставимо питања која ће 
нам помоћи у састављању кредибилног извјештаја. Оно што ћу гледати да не 
понављамо питања која већ стоје у вашем Извјештају који у ствару почиње да сте ви 
24.3.2018. године, након што вас је позвао дежурни тужилац, дошли на ушће ријеке 
Црквене у ријеку Врбас и на обали затекли мртво тијело. Дошли сте на позив 
дежурног тужиоца, тако да нећу потављати то прво питање.Молим вас ја ћу вам 
постављати питање, а ја вас заиста молим, да одговарате кратко ''да'' , ''не'' и ако 
евентуално има нешто појашњење то ћемо накнадно тражити. Питање 1. Да ли ви 
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излазите на увиђаје као мртвозорник и да ли сте регистровани у општини као 
мртвозорник. 

ЖЕЉКО КАРАН: Не, ја не излазим на увиђају у својству мртвозорника. 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли је на увиђају био мртвозорник са 

листе мртвозорника Дома здравља Бањалука? 
ЖЕЉКО КАРАН: Не знам. Могуће да је био прије него што сам ја дошао, али у 

моменту кад сам ја био чини ми се да није био. 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Добро, хвала.Да ли је уобичајено да директор 

Завода за судску медицину, излази на увиђаје утапања,  поред постојања листо 
мртвозорника Дома здравља Бањалука, одобрени од стране општинског органа? 

ЖЕЉКО КАРАН: Да. Пазите, о томе кога ће ангажовати и кога ће позвати, не 
одлучујемо ни мртвозорници ни ја. То је процјена истражних органа, односно 
тужилаштва, полиције итд. У извјесном броју случајева они кажу они кажу, ок, зовите 
мртвозорника, то ће бити, не битно, мртвозорник ће потписати и идемо даље. 
Међутим, уколико је нешто проблематично, онда је упутно да то не завршава 
мртвозорник, него да се позове специјалиста за судску медицину. При томе, 
чињеница што сам ја директор Завода, не значи ништа, ја ту нисам био у својсству 
директора Завода, него у својству специјалисте за судску медицину, јер ја радим 
обдукције, рецимо сваки дан.  

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала.Да ли сте прегледали џепове одјећа 
покојника, на лицу мјеста? 

ЖЕЉКО КАРАН: На лицу мјеста није рађено ништа. Јер лице мјеста је било у 
сред града, тамо је пијаца, недјеља, радозналаца које чега. Дакле, на лицу мјеста није 
гледано ништа, него је договорено да се то све гледа сутра, кад се посмртни остаци 
пребаце на обдукцију. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: С ким је договорено само ако можете? 
ЖЕЉКО КАРАН: Полиција, тужилац. 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Полиција и тужилац. 
ЖЕЉКО КАРАН: Пазите, они одлучују, не одлучујем ја.  
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Чија је била одлука, тужиоца или полиције, да се 

леш вози у мртвачницу Градског гробља у Бањалуци? 
ЖЕЉКО КАРАН: Не треба зато никаква посебна одлука, ЈК предузеће ''Градско 

гробље'' је установа која се тиме бави и у свим случајевима, али свим са лица мјеста 
посмртни остаци иду у мртвачницу Градског гробља у Бањалуци, то се дешава у свим 
случајевима.  

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала.Зашто леш није одмах одвежен  у Завод за 
судску медицину и зашто се одмах није приступило обдуковању тијела покојника? 

ЖЕЉКО КАРАН: Зато што је то одлучено да буде сутра, недјеља поподне, тако 
је уобичајено. Значи, субота на недјељу, знате, увиђај је био суботом, чини ми се 24. 
то је била субота, рецимо ми нисмо чекали понедјељак, оно да кажемо, хајде 
чекаћемо радни дан, ми у основи радимо свој посао и суботом и недјељмо и 
викендом и празником, суботом је био увиђај, сутра дан, недјеља обдукција, 
никаквих проблема.  

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Значи одлука је била тужиоца или.... 
ЖЕЉКО КАРАН: Наравно, сутра обдукција и пазите онда тужилац у 

међувремену мора да сачини наредбу, то онда обично иде на следећи начин, 
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поступајући тужилац се врати у тужилаштво, исти дан и сутра ујутру, прије 
обдукције, не знам, сачини наредбу, пусти факсом наредбу, на Завод и ми имамо 
писану наредбу за обављање обдукције, знате јер, у Закону каже, обдукција се ради 
на оснвоу писмене наредбе органа.... 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала, сад ћемо доћи. Да ли сте упознали 
поступајућег тужиоца да код леша из воде јако брзо наступају трулежне промјене и 
да ли сте из тог разлога предложили да се рецимо одмах уради обдукција, да ли се 
иначе одмах ради обдукација када је леш из воде? 

ЖЕЉКО КАРАН: Пазите шта је одмах? Да вам кажем, никко никад није, сад 
извадио леша из воде и у року од пола сата га одмах диогао на сто. То се напросто не 
ради. Него чак је добро, да се посмртни остаци ставе у фризжидер, да се колико 
толико осуше, 12,00 сати, 24,00 сата, неће ништа суштински промјенити, неке ствари 
хоће, али суштински неће. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Моје питање, пазите, ово је када сам гледао, да ли 
ви мислите да, када је леш са одјећом, одређени временски период, без надзора 
овлаштеног органа, МУП-а или неког другог или Завода, пошто је леп одвезен у 
Мртвачницу градског гробља, да ли је то период у којем се у џеопове одјеће могу 
ставити разни предмети. Ваше мишљење. 

ЖЕЉКО КАРАН: Пазите, наравно да је то могуће, али од кад ја радим овај 
посао, а то је без мало 30 година, тако се нешто није десило. Пазите, колико ја знам, у 
Градском гробљу постоји мртвачница, тачно се зна гдје се депонују посмртни остаци, 
зна се ко је одговоран за мртвачницу, имају портири имају чувари, пазите, ја никад у 
исотрији нисам регистровао такав случај, ако ме питате, да ли постоји могућност, 
постоји, и теоријска и практична. Наравно. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала, и оно што је да завршимо око тога, када је у 
питању утврђивање узрока смрти, је ли када се ради обдукција одмах, исти дан, је ли 
већа прецизност, него кад се ради  дан или два раније, чисто да.... 

ЖЕЉКО КАРАН: Нема значајне разлике. Јер пазите, у отприлике правило је да 
од смрти до обдукције прође 24,00 сата. Јер ми то обично колоквијано тако кажемо, и 
кад је нормалан, мислим, неки другачији догађај, убиство, неко ватрено оружје, 
пуцњава, или непозната природна смрт, ми то колоквијално кажемо овако, чекајте 
људе нећемо топле обдуковати. Јер знате и болничка правила, болесник умре, па је 
онда два сата у болесничком крвету иза параван, па га пребаце у мртвачницу па на 
Гробље, па шта ја знам, па тек се сутра ради обудкција. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Пошто ја имам, г. Каран око 30 питања, да идемо 
брзо са одговорима.Да ли сте имали писану наредбу кад сте радили обудкцију од 
тужиоца. 

ЖЕЉКО КАРАН: Да. 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Да ли је у наредби било наведено које биолошке 

трагове и која ткива и органе требате изузети за евентуно додатну анализу. 
ЖЕЉКО КАРАН: Не. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте радили специјално прпарисање коже и меких ткива 

лица и на тај начин прегледали евентуално постојање подкожних крвних подљева и 
прелома костију носа и лица и неких других промјена. 

ЖЕЉКО КАРАН: Не.  
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БОРЕНОВИЋ: Да ли сте сигурни у свој налаз да на костима носа и лица није 
било повреда у виду прелома, напукнућа и слично? 

КАРАН: Да вам кажем, ако се не ради препарација лица, напукнуће на тим, 
гледајте кад се отвара глава, оно кад се скида глава, то се ради до нивоа изнад обрва, 
знате. Препарација лица се ради у основу само у изузетним случајевима кад зато 
постоји изразита потреба, знате зашто. Препарација лица је процедура која јако 
скрнави посмртне остатке, јер кад ви радите препарацију лица, морате се спустите 
иза очију, па фактички очи извадити напоље, заједно са кожом па дигнути све то 
напоље, у рутниским обудкцијама то се не ради. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. И не можете, то утиче наравно на сигурност, тако да ли је 
било прелома или не.  

ЖЕЉКО КАРАН: Пазите прелома није било, јел ви прелом можете утврдити на 
други начин, не само препрацијом лица, напукнуће наравно не.  

БОРЕНОВИЋ: Да ли сте радили специјално препарисање коже и меких ткива 
леђа и ногу и на тај начин прегледали евнетуно постојање подкожних крвних 
подлијева, ногу, леђа или постојања унурашњих повреда кољеног зглоба. 

ЖЕЉКО КАРАН: Да вам кажем, препарација, таква, гледајте, овако како 
постављате питање, опростите, али ово су ствари које се сад ваде из контекста. јер 
правила струке траже нешто друго. Видите овако, препрација задње стране тијела, 
оно леђа, задњи стране екстремитета знте, се раде реџимо у случјевима саобраћајних 
удеса, код налета путничког моторног возила на пјешака, и на тај начин се утврђује 
мјесто примарног контакта и које шта, код утопљења се то не ради. Да вам кажем, 
даље, препарација, лица и препарација задњег дијела тијела, рађена је у склопу 
реобдукције. Знате зашто? Не зат што то треба, него због следећег разлог, ајде кад 
већ радимо реобдкцију, ајмо урадити све, и том препарацијом задње стране тијела, 
није се добило ништа ново, јер они подливи који су тамо описани, описао сам их ја са 
унутрашње стране само на другом мјесту и имам их на фотографијама. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Које органе сте узели за патохистолошку анализу? 
КАРАН: Плућа. 
БОРЕНОВИЋ: Плућа. Зашто нисте узели друге органе, рецимо мозак, обзиром... 
КАРАН: Нема потребе, а друго, трулежне промјене раде свој посао, нећете 

добити ништа. 
БОРЕНОВИЋ: Молим вас само, значи, поготово мозак, обзиром да се споља 

видјело да има повреде у предјелу главе. Значе остајете при том одговору. 
КАРАН: Повреде у предјелу главе не имплицирају по аутоматизму повреде 

мозга, а макроморфолошки никакве повреде и оптећења на мозгу нису виђене. А с 
друге стране, почетни развој трулежних промјена доводи до тога да ви кад то 
погледате миркоскопски моћи ћете само констатовати, почетна трулеж, тачка нема 
више. 

БОРЕНОВИЋ: На основу којих спроведених објективних анализа сте поставили 
дијагнозу утапања? 

КАРАН: На основу такозвано спумозног ентизема, који се налази у 
унутрашњости. Пазите то је оно што хоћу да вам покажем, има тај такозвани 
спумозни енфизем или ти утопљеничка пјена коју сам ја фино нашао, унутра тачно 
ондје гдје треба.  
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БОРЕНОВИЋ: Хвала. Стручно и научно гледано, да и постои поуздан преглед, 
лаботоријска или нека друга анализа која омогућава сигурну дијагнозу утапања код 
лешева из воде, који су по вашем налазу боравили у води до седам дана. 

КАРАН: Не.  
БОРЕНОВИЋ: Шта сте прије писали, потврду о смрти или обудукциони 

записник. 
КАРАН: Потврду о смрти. 
БОРЕНОВИЋ: На основу које анализе или којом методом сте утврдили 

прецизно вријеме смрти, уписано у потврди о смрти. 
КАРАН: Овако, та потврда о смрти, је постала злосрећна, из разлога, што 

околина, што људи који се тиме не баве, не знају суштину проблема. Суштина 
проблема је у следећем. У ситуацијама када не можете прецизно утврдити вријеме 
смрти, а постоје многе ситуације кад то није могуће, знате. Ви напр. поштујете редове 
величине, сад ово морам објаснити заиста. Принцип је следећи, ако између смрти и 
проналаска посмртних остатака прошло више сати, ви гријешите у два, три, четири 
сата, и развлачите интервал. пазите оно што гледамо у америчким серијама, па каже 
он је умро прексиноћ, између 22 и 22 и 15, то је глупост, то је холивудска форензика, 
то је глупост, чак данас нема ни у ____, него каже умро синоћ између 18 и 22. 
Разумијете ли? Пазите кад је прошло више дана, онда је нормално да то не знате у 
дан, два, то је немогуће, напросто не могуће, ево за следећи примјер који је 
најдрастичнији могући, јуче, је мој сарадник ишао на ехсумацију у Шамац, да 
ехсумирамо једне посмртне остатке везане за рат, гдфје се не зна кад је он нестао, да 
ли '91. или ''92. године. Значи ту ћете гријешити у годину дана. О томе се ради. А у 
потврди о смрти, тражи вам рубрика да наведете датум и вријеме. Потврда о смрти 
служи само за једну ствар, а то је, да се с њом иде у матични уред и исходи из 
матичне књиге умрлих, то није форензички документ, али ако немате наведени 
датум и вријеме смрти, вратиће вас из Матично уреда, у том случају нећете моћи 
преузети посмртне остатке, нећете моћи обавити сахрану, нећте моћи направити 
ништа. Из тог разлога, уколико се вриеме смрти не може утврдити на поуздан и 
апсолутно аргументован начин, пише се последци оперативни податак, познати кад 
је та особа вјероватно била жива. И то је унијело конфузују. А у званичнном 
документу, ја сам рекао, посмортални интервал је толики. Нигдје нисам прецизирао 
е то је било тад, дакле потврда о смрти није форезнички документ, него бирократски 
папир. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Да ли, и то је одговор на питање – зашто се различито 
изјашњава о смрти, обудукационог записнику. 

КАРАН: Из тог разлога, наравно. 
БОРЕНОВИЋ: Добро. Да ли у Заводу имате овлаштену лабораторију за 

форензичку токсилогоју. 
КАРАН: Не, ја сам то објаснио, у писманом одговору, ја покушавам да направим 

лабораторију за форензичку токсилогију, али је још увјек нисам направио. Ми имамо 
скриниг уређај за прелминиране токсилошке анализе. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Да ли имате стручну особу токсилога? 
КАРАН: Још увјек не, јер нема лабораторије. 
БОРЕНОВИЋ: Шта сте од биолошких трагова ткива и од органа изузели за 

токсилошку или неку другу хемијску анализу? 
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КАРАН: Крв и урин. 
БОРЕНОВИЋ: Колико сам прочитао, нисте изузели садржај воде и муља нађен 

у плућима утопљеника, и нисте изузели желудац са садржајем или само садржај 
желудца. 

КАРАН: Не. 
БОРЕНОВИЋ: Ко је радио токсилошку анализу урину, којом методом и на којем 

апарату. 
КАРАН: Ја, на апарату за скриниг, модле Вива-Е произвођач Сименс. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли од надлежног органа имате издату употребу дозволу за тај 

апарат и да ли имате од надлежног органа издато овлаштење да можете радити 
наведену анализу у Заводу за судску медицину. 

КАРАН: То су скриниг анализе и таква овлаштења не требају.  
БОРЕНОВИЋ: Да ли ви лично имате то увјерење, којим се потврђује да можете 

да радите на наведеном апарату и да су ваши налази релеватни са тог анапрата, тј. да 
имају доказну снагу у судском поступку. 

КАРАН: Тај налаз, иначе нема доказну снагу, и ја сам то написао, то је 
прелеминарна аналиа или скриниг. Дозволите да објасним.  Кад на скриниг анализи 
не нађете ништа, нема ништа добро је. Кад на скриниг анализи нађете нешто, има 
нешто, гранично позивитно, или добро позитивно или шта ја знам, у том моменту то 
би требао да буде сигнал надлежном органу, да узме те узорке и да онда фино 
достави у лабораторију за форензичку токсилогију ради потпуне анализе, а 
достављати материјал на потпуну анализу, онако безвезе, без икаквог скринига, 
прво, глуп је, непотербно је, губи се вријеме и кошта. Јер гледајте, анализе те врсте 
дијеле се на двије групе, једне су криниг или прелиминарне анализе, дакле, само оне 
орјентационе и за случај да добијете нешто позитивно на тим орјентационим 
анализама, онда се каже, ок, у реду, добили смо позитивне узимај материјал, шаљу у 
одговарајућу лабораторију, на такозвану конфирмациону анализу. Е, сад да ли ће 
конфирмациона анализа то потврдити или оспорити то је друго питање. 

БОРЕНОВИЋ: Питање, врло важно, које је заиста битно- да ли сте о томе да тај 
налаз или тај та потврда или тај налаз, нема доказну снагу у судском поступку, да ли 
сте обавјестили МУП и Тужилаштво да такав токсиколошки налаз који сте ви радили 
нема доказну вриједност у судском поступку.  

КАРАН: То је опште понато, то они знају. Ја сам рекао да је то скриниг анализа. 
Наравио они то знају. Пазите. 

БОРЕНОВИЋ: То они знају, значи у МУП-у и Тужилаштву то знају, знате зашто 
је то битно, јер се око тог налаза много говорило и у НС Републике Српске и давале се 
квалификације, а питње је кључно, а ви мислите да је опште познато посебно за људе 
који су у полицији и тужилаштву да такав токсилошки налаз нема доказну 
вриједност у судском поступку, што значи да је неко нама рекао нешто што 
апсолутно нема доказну снагу у судском поступку. 

КАРАН: Али, пазите, чекајте, ја кажем, урађена прелиминарна анализа, 
станите, чисто ради ваше информације, након тога од мене су узети узроци, и 
враћени у КТЦ МУП-а по свој прилици с намјером да се доставе негдје на 
дефинитивну анализу. Јер од мене је тражено да их вратим назад. И ја их вратио 
назад. 
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БОРЕНОВИЋ: Добро. Следеће питање- ви сте 26.3. учествовали на прес 
конференцији (тако је). Ко вас је позвао на прес.конференцију?  

КАРАН: Дарко Илић. 
БОРЕНОВИЋ: Када вас је позвао.  
КАРАН: Можда 20 минута прије прес конференције, назвао ме телефоном.  
БОРЕНОВИЋ: Значи телефоном. (да) Иначе да ли је пракса и колико сте 

рецимо прес конференција таквог типа учествовали у својој каријери.  
КАРАН: Чини ми се да је ово била права. 
БОРЕНОВИЋ: Прва. Хвала. Да ли сте послали обдукциони записник 

Тужилаштву, прије или послије конференције. 
КАРАН: Послије. 
БОРЕНОВИЋ: Послије. Да ли сте обудкциони записник послали Тужилаштву 

прије или послије реобдукције? 
КАРАН: Прије. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте имали одобрење или сагласност Тужилаштва да се 

појавите на прес конференцији и да јавности саопштавате чињенице из 
обудукционог записника док је још увјек истрага у току.  

КАРАН: Нисам ја објављивао чињенице из обудкционог записника, то је била 
онако, некаква орјентациона прича, примјеена информисању јавности, то уопште 
нису били, ја то не схватам као детаљи из обудукционог записника. Јер ја сам рекао 
шта је узрок смрти, али нисам набрајао такстативно овакве повреде, ове повреде, 
ово, оно итд, него сам рекао уопштено, генерално, оно што би рекли у две реченице. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли сте имали одобрење или сагласност Тужилаштва да дајте 
изјаву новинарима  и једних дневних новина, када сте анализирали закључак 
обдуцента који је вршио реобдукцију у погледу времена смрти и кад сте говорили о 
температури ваздуха, да је била -10 тј. -12. 

КАРАН: Нисам ја давао изјаву, Него су мене питали, шта ја мислим, имајући у 
виду на ту разлику која је наведена, ја сам рекао, мислим, једина ствар која је мене 
сад овако може пасти на памет, огледа се на то, што колега вјероватно није уобзирио 
да је у вријеме било јако хладно и да хладноћа неке ствари и те како може да успори. 
Тако да неке ствари могу импоновати другачије него што јесу. То сам рекао. 

БОРЕНОВИЋ: И још једно од мене питање 34. Да ли вам је Тужилаштво током 
досадашње истраге поставило питање – да ли су наведене повреде главе могле 
довести до потреса мозга и губитка свијести или бар помућења свијести, губитка 
орјентације у простору и да ли се човјек у бесвјесном стању може утопити? 

КАРАН: Прво, то ме неко ништа није питао, то што сте набројали, а човјек у 
бесвјесном стању и те како може утопити и он се утопи лакше него особа која је 
свјесна, особа у бесвјесном стању је жива, и дише, али улази вода, је ли, али обзиром 
да је у бесвјесном стању, нема могућности самопомоћи.  

БОРЕНОВИЋ: Хвала, ја сам поставио питање, сад бих замолио, колеге чланове 
Анкетног одбора, ако имају питање, ево колега Ђорђић изволите. 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Добар дан, ја сам Горан Ђорђић члан Анектног одбора, у 
извјештају који сте нам доставили, ја ћу прво цитирати, па ћу вам поставити 
питање.Дана, 27.3. 2018. године, у поподневним сатима, примио сам позив, који ми је 
упутио др Драган Богданић, министар здравља и социјалне заштите, у Влади 
Републике Српске који ме обавијестио о томе да ће се обавити поновна обдукција 
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реобдукција. Моје питње је . да ли је устаљена пракса да министар здравља, како вас 
је обавјестио? 

КАРАН: Звао ме телефоном.  
ЂОРЂИЋ: Да ли је то устаљена пракса да вас обавјести. 
КАРАН: Сад ћу вам рећи, он је мене звао телефоном и рекао ми следеће, дај 

дођи сутра ујутру код мене, у кабинет, требам ти нешто рећи, Ја сам рекао, шта је о 
чему се ради – не би нешто сазнао. Он је рекао немој, каже сутра ћемо ујутру причати 
кад дођеш код мене. И онда сам ја сутра ујутру дошао код министра, и он ми рекао, 
ето знаш на иницијативу предсједника, доће колега да ради реобдукцију. И то је 
ишло тако. 

ЂОРЂИЋ: Друго моје питање, у наставку г. Богданић вам је рекао да је то од 
њега тражио предсједник Републике Српске. (тако је) он вам је то и потврдио. 
Цитирам даље- дана 28.3. 2018. године ујутру, у Завод је дошао доктор Ивица 
Милисављевић специјалиста судске медицине, да сад не читам даље, коме сте ви 
обезбејдили простор и показали сте му простор и ради саме истраге и ради нисте ту 
присуствовали (не) слажем се с тим. Моје питање, мало прије сте ми рекли, да сте тек 
сутрадан ујутру, 28.3. отишли код министра Богданића, који вам је рекао, тад вам је 
рекао (тако је) а овдје наводите да је то било ујутру. Да је колега Милосављевић 
дошао исто ујутру. Да ли сте ви г. Милосављевића затекли у Министарству или... 

КАРАН: Не. Сад ћу вам рећи како то ишло. Ја сам обавио разговор са 
министром, у његовом кабинету. И онда министар је звао свог возача  Они су ишли да 
покупе колегу Милосављевића јер је он ваљда преспаво, чини ми се у Хотелу Јелена и 
онда је министар са својим возачем отишао по колегу, а ја сам од њега вратио се у 
Завод. И онда сам ја чекао у Заводу, министар и колега су дошли у Завод, сјели код 
мене у канцеларију и то је то. Значи то се све дешавало ујутру. Значи колега 
Милосављевић није био у кабинету код министра, него је министар са својим 
возачем отишао у хотел да га покупи, а ја сам након разговара с њим, сјео у своје ауто 
и отишао у Завод. 

ЂОРЂИЋ: Хвала имам још неколико питања да ли вам се икада до сада у 
дугогодишњој пракси, десило да вас министар здравља том усменом комуникацијом 
обавјештава да ће доћи колега на реобдукцију или било шта тражи од вас у том 
смислу. 

КАРАН: Не. 
ЂОРЂИЋ: Не. Добро.Објаснили сте нам и то сте нам доставили у извјештају и 

нама је јасно да је скриниг метода, метода граничних вриједности, ако нведете, да су 
то граничне вриједности то се не може узети... 

КАРАН: Пазите, готово испод прага аналитичке.... 
ЂОРЂИЋ: ...само да завршим са питање, и то нам је апсолутно јасно. Цитирам- 

МУП Републике Српске Управа криминалистичке полиције, актом број, да не читам 
од 8.5.2018. године, тражило да се доставе подаци који се односе на токсилошка 
вјештачења, правлнике особе и слично. Ви сте наравно одговорили (наравно) да је 
ово скриниг метода и да нисте опремљени у вези тога. Моје питање према вама је 
следеће – да ли сматрате да је МУП Републике Српске могло од вас тражити то тим 
актом, тог датума, 8.5.2018. године. 

КАРАН: То морате питати њих. Јер они су за мене надлежни државни орган, и 
могу да траже актом шта год хоће, а ја сматарм да је цивилизовано да им одговорим а 
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не да их игноришем. И пазите, сваки акт који ја примим, код нас се заведе у проткол, 
ископира и архивира на два мјеста. Сваки мој одговор се такође 
протоколише,ископира, архивира итд. Е, сад ако је неко прекорачио своја 
овлаштења, шта да му радим? 

ЂОРЂИЋ: Да вас питам – да  ли је у периоду, то нам је потпуно јасно, да ли је у 
периоду од дана 29.3. од кад је Тужилаштво запримило предмет од МУП-а ико од вас 
тражио овај токсилколошки налаз и поставио овако питање од стране Тужилаштва 
од период 29.3. до 8.5. 

КАРАН: Не. Пазите, ја сам радио ову скриниг анализу пише... 
ЂОРЂИЋ: Не, ја вас питам да ли је од вас неко из Тужилаштва у период од 29.3. 

кад су они преузели, до 8.5. тражио токсиколошку анализу. Као што је од вас тражио 
МУП. 

КАРАН: МУП није тражио токсиколошклу анализу. МУП је тражио објашњење.  
ЂОРЂИЋ: Да се доставе подаци у вези (тако је) добро у реду. Моје конкретно 

питање, да ли је то од вас тражило Тужилаштво. 
КАРАН: Тужилаштво токсиколошки скринг, скриниг тужилаштво наредбом, 

пише.  
ЂОРЂИЋ: Да ли је Тужилаштво од вас у периоду од 29. 3. до 8.5. тражило да се 

доставе подаци који се односе на токсиколошка вјештачења. 
КАРАН: Не. 
ЂОРЂИЋ: Хвала. Још само једно питање – даље наводите када објашњавате, 

читаву ову процедуру и констатујете наравно да не постоји опрема, цитирам вас – 
колико ми је познато и ови узорци су по својој прилици требали бити послани негдје 
на дефитивну хемијску токсиколошку анализу. Колико вам је познато, ко вас је 
упознао с тим? 

КАРАН: Није ме нико упознао, то је моја претпоставку, јер ако траже узроке 
назад, имају разлог да их траже назад, вјероватно да их шаљу негдје.  

ЂОРЂИЋ: Хвала немам више питања. 
КАРАН: Али пазите, ја сам рекао да ли су их послали, коме су их послали, ја то 

не знам.  
БОРЕНОВИЋ: Изволите колега Калабић. 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Драго Калабић, члан Анкетног одбора, г. Каран имам два 

питања за вас, данас је 18.5. – да ли са ове временске дистанце сматрате да сте у овом 
предмету урадили све, поштујући позитивне законске процедуре, стручне стандарде 
и ваше интерне процедуре. 

КАРАН: Пазите ја тврдим да сам урадио да сам из овог случаја извукао 
теоријски максимум који се може извући у условима, времену и околностима у 
којима ми живимо и радимо. 

КАЛАБИЋ: Да ли је претпостављам да је то што сте казали више позитиван 
одговор и да стојите иза тога што сте урадили (наравно) да ли је од било код органа 
на вас вршен притисак да урадите нешто другачије? 

КАРАН: Не. Па то нико не треба ни покушати.  
КАЛАБИЋ: Захваљујем. 
НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Добар дан, ја сам Недељко Гламочак, члан Анкетног 

одбора.Можете ли ми још једном детаљније појаснити ко је вас ангажовао на лице 
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мјеста, да ли сте ви питали има ли мртвозорник и зашто ја? И како сте то ријешили 
да ви изађете на лице мјеста. 

КАРАН: Пазите да вам кажем, ја никад не питам има ли мртовозорника, то 
мене не знаима, то ме апсолутно не занима. У огромном броју случајева деси се 
следеће, дође мртвозорник, слегне раменима, каже, ја овдје не могу ништа, обично 
колоквијално каже, оно зовите Карана, оно што хоће рећи, зовите некога из Завода 
за судску медицину. Знате. Друга ствар, ја вам кажем, а не знам да неко негдје врши 
увиђај, мора ме звати, то је по правилу, или тужилац лично или неко други од 
увиђајне екипе јер постоји велики број ситуација, кад тужилац уопште није на 
терену. Знате, него обавјести се било је нешто, тужилац назове полицију и каже 
слушајте ја вас овлашћујем идите обавите увиђај, дакле, мене ће звати неко. Да ли ће 
то урадити тужилац, да ли ће неко из увиђајне екипе, а ко ће ме звати ја на то немам 
утицаја, моје је да се одазовем и дођем на лице мјеста, јер све друго би било 
непрофесионално, о томе се ради, јер пазите мени се никада у историји није десило 
да кажем, знате шта, недјеља је не могу ја. Мислим нема од тога ништа. Ако сам ја 
негдје на путу, онда зовем некога од колега или упутим тужиоца зови колегу тог и 
тога нека он дође ја сам на путу итд.Знате. 

ГЛАМОЧАК: Добро, хвала имам још пар питања, рекли сте везано за прес да 
није пракса и да ријетко излазите али овај пута сте изашли, јесте ли тада већ имали 
сачињен обдукциони налаз.  

КАРАН: Кад је била прес конференција, којег је датума била, ја мислим, то је 
понедјељак, тај дан сам ја писао, оно писао, записник, то траје, то радите два три, 
сата, па радите фотодокументацију, па свашт нешто, углавном тад то још увјек није 
било отишло према тужилаштву, јер то траје, није то баш (није био ни коначан 
колико сам вас разумио, нисте били завршили ни писање, обдукционог налаза) у 
колико је била прес конференције у 13,00, сумњам, да је била дефитивно готово до 
тог времена.  

ГЛАМОЧАК: Реците ми докторе, на пресу кажете везано за ове кључеве, па сте 
рекли, али изглда да потичу из тог догађаја, на који сте догађај мислили и шта знате 
о том догађају.  

КАРАН: Сад ћу вам казати, кад сам ја, извауко из џеопва садржај џепова, 
принцип је следећи, то све што се извади из џеопова стави се бијелу подлгу и слика. 
Оно фотографише се, нормално то се попише,констатује на записник, и фотографише 
се. Ок. Наон тога, пошто на обудкцији је био крим техничар, који је такође сликао за 
потребе полиције, и чини ми се да су била два крим инспектора, не један него два, 
онда је неко од њих, својим мобилним телефоном то сликао, сликао је онај 
швајцарски ножић, ону чакију, који на себи има неку узицу, неку петељку, то кад вам 
покажемо на видо пројектору, видјећете о чему причамо. И неко од инспектора је то 
сликао, и онда је вајбером послао ту фотографију, некоме, коме појма немам, тај неко 
је одговоро, јесте то је тај нож, из те куће из тог догађаја итд, и ја оно што кажу, 
пошто купио по то продао, људи су сликали, послали слику, ту слику је неко примио 
к знању, и вратио одговор. То су моја сазнања. 

ГЛАМОЧАК: Хвала, можете ли ме још појаснити, повреде на слабинама, 
видјели сте оне модрице имају на фотографијама, и повреде на кољенима, ове на 
кољенима сте констатовали као пост, (има и зажвотни и постморталних) 
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КАРАН: На кољенима су двије врсте повреда, зато кажем, битно је да вам 
покажем, шта је шта.  

ГЛАМОЧАК: Зато смо ту. Де ми сада реците ангажовање овог другог колеге 
патолога, јесте ли имали наредбу од тужиоца да он врши обдукцију, на који начин, ви 
дозволите рецимо приступ и лабораторији и тијелу.Је ли можете без наредбе? 

КАРАН: Чекајте, не могу ја, али може неко други. Знате. Мени је надређен, 
ресорни министар, и мени фино ресорни министар каже, омогући простор да ради, ја 
не могу казати ресорном министру нема шансе, друга ствар, ја нисам омогућио 
приступ посмртним остацима, то је изван мене, ја апсолтуно ништа с тим немам, 
мене је министар, од мене је министар тражио следеће, треба колеги обдукциона 
сала, нема проблема, колега је дошао, оно да колоквијално кажем, отприлике што би 
рекли, машући шака, ја сам њему обезбједио и салу и помоћника и приобор и све под 
милим богом, изволи колега ради. Јер на крају, крајева не могу ја рећи, колега, ајде 
губи се тамо, не дам ти ја у салу. Та сала није моје приватно власништво, то је 
републичка установа, а мени је надређен ресорни министар, и минситар каже, доће 
колеге, обезбједи му услове за рад, нема проблема, испоштоваћу и обезбједити 
услове за рад. Е сад, ја знам да је то било на иницијативу предсједника Републике, 
какви су били даљи контакти, гробље, хало Горбље довезите леша, ово, оно, ја зиаста 
не знам, то је све било мимо мене, и мимо Завода за судску медицину, ја сам само 
обезбједио услове да човјек може урадити посао. 

ГЛАМОЧАК: Добро, хвала вам.. Реците ми кад сте узимали узорке, овдје стоји, 
крви, урина, итд, а констатовали сте да је смрт наступила утапањем, Да ли сте 
размишљали или да ли сте имали у намјери да се узме овај узорак воде из плућа, или 
евентуално воде гдје је пронађено тијело, то поређење. 

КАРАН: Дозволите да вам објасним једну ствар, та прича вода из плућа то је 
ССИ прича. Дозволите ми три минута, а представници медија, ја вас молим исто да 
пажљиво слушалате. Видите о чему се ради, кад ви гледате серију ССС –а Мајами и 
нађе се утопљеник у базену тамо неке богаташке виле и нађете га пола сата, сат, два, 
три након утопљења. И анализирате воду, а та вода, хлорише се тачно у одређеној 
концентрацији, додавају се које каква средства за пречишћавање, додају се које 
какви адитиви и тд, и та вода има прилично јединствен и констатантан хемијски 
састав, ријека Црквена је тад била бујична вода у којој је тијело било неколико дана, 
нећу ја да кажем, два, три, четири пет, у ријеку Цркевну слива се кишна канализација 
и фекална канализација, из околних објеката и хемијски, бактериолошки и 
микробиолошки какав год хоћете састав те воде, се мијења из минута у минут. О 
томе се ради и хемијска анализа тога, то је потпуно безвезе прича, јер ако ви данас, 
пет пута извадите узорак из Црквене и пошаљете на некакву анализу добићете пет 
различитих резултата. Јер у текућој води у коју се слива штошта, хемијски састав је 
промјењив, оно што кажу на минутном нивоу, о томе се ради, према томе, то је 
глупост. То је прва ствар.Друга ствар то је бесмислено радити после неколико дана, 
јер ви извадите воду из душника, рецимо, данас, а како је то било прије три дана, па 
трулежни процесу, бактерије, па ово, оно, то је ништа ни са чим.И четврто, нигдје у 
БиХ, нема лабораторији која ће вам то утврдити, јер нигдје у БиХ, лабораторија за 
форензичку токсилогију не  постоји, још није формирана, ја је годинама покушавам 
формирати, па имам проблеме. Знате, то је глупост, то је потпуно безвезе, та прича 
око воде из плућа је безвезе.  
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ГЛАМОЧАК: Разумео сам, кажете физичким прегледом главе, односно лица 
нисте примјетили ломове вилице или евнетуално избјијање зуба и остало. 

КАРАН: Чекајте, вилице, зуби, и те како чак сам то и сликао, (није било ломова) 
не.  

ГЛАМОЧАК: Не, Сад ми само мало ако можете ово појаснити, накнадна ова 
анализа које је тражило министарство од вас, путем ових аката, ви сте им доставили 
узорке, а није ли нека пракса да ваш Завод достави одговарајућој лабораторији. 

КАРАН: Не. 
ГЛАМОЧАК: Не, ви сте доставили министарству. 
КАРАН: Не, није таква пракса, ту праксу је поставио неко други а не ја, јер то 

код нас, иде све, увјек је то ишло све преко КТЦ-а. Знате и они то достављају.  
ГЛАМОЧАК: Је ли остају код вас оргинали тих узорака, да тако кажем. 
КАРАН: Не, пазите, кад сам ја то анализирао, ја сам узео мало тога, пусто у 

скриниг анализу, оно што је преостало је завршило у фрижидеру као што и треба, 
они су се мени обратили актом, ја узео одговарајући акт изволите носите. Пазите, а 
гдје ће они то однијети, по чијем налогу, када то ја не знам. Пазите, оног момента кад 
узорци напусте Завод, ја више немам ништа с тим. 

ГЛАМОЧАК: Добро, хвала вам, немам више питања.  
ЂОРЂИЋ: Само још једно питање – везано је за претходно што сам питао- што 

се тиче захтјева за реобдукцију ви до данашњег дана, нисте добили, нити имате у 
Заводу за судску медицину било какав писани траг да је то захтјевано од стране 
министарства? 

КАРАН: Реобдукција? Не. 
ЂОРЂИЋ: Хвала.  
КАРАН: Јер то није ни ишло према заводу, него према неком другом.  
МИЛАНКО МИХЈИЛИЦА: Добар дан, ја сам Миланко Михајилица члан Анкетног 

одбора, Неколико питања. Рекли сте да вас је Дарко Илић, начелник управе за 
организовани и тешки криминалитет МУП-а звао 20 минута прије почетка 
конференције за штампу. 

КАРАН: Отприлике. Немојте се сад качити за 20 минута, је ли то било 20, 25 
минута или пола сата, али то је ту негдје, али дефинитивно ме није звао два-три сата 
раније, него каже, ево сад ће прес, ајд дођи, ако немаш чиме, послаћемо ти ми ауто 
итд. Пошто је то све било брзо. 

МИХАЈИЛИЦА: Разумио сам, пошто је конференција била 26. а леш који сте 
утврдили да је Давида Драгичевића пронађен 24, да ли сте од проналаска леша за 
који тврдите да је леш Давида Драгичевића имали до конференцију за штампу осим 
овог позива још каквих контаката са највишим функционерима МУП-а, Тужилаштва, 
представника власти. 

КАРАН: Не, пазите, једини контакт инспектор крим техничар који су 
присуствовали на обдукцији. Јер из МУП-а људи, инспектори, и крим техничари били 
су на обдукцији и то је све, ја нисам ни знао да ће бити та прес конференциј, то је 
мени било с неба па у ребра. 

МИХАЈИЛИЦА: Разумио сам. Реците ми, прије него што пређем на још нека 
питања- да ли после те конференције за штампу, је било позива или разговоара који 
излазе изван оквира ваше професије, односно ваше обавезе да извршите обдукциони 
налаз. 
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КАРАН: Не. Пазите и да је, ја бих то изигнорисао, јер никад нисам 
коментарисао, оно што ми је изван струке.  

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је за ову врсту посла коју сте прихватили на усмени 
позива министра здравља г. Богданића, била потребна званичан захтјев, наредба или 
неки други акт Министарства здравља.  

КАРАН: То не знам, то морате питати њих, да ли постоје процедуре у том 
смислу, кажем министар је код мене дошао у концеларију, и фино рекао, ево колега је 
ту стигао је, обезбједи му итд, ја не могу надлежном министру казати нећу.  

МИХАЈИЛИЦА: Разумијем вас. Реците ми да ли је неко од поред вас из Завода 
за судску медицину ваших сарадника, учествовао у току ове радње. 

КАРАН: Пазите учествовао је мој помоћник, овај помоћник обудцент, радник,  
МИХАЈИЛИЦА: Како се зове? 
КАРАН: Зове се Тривић Владимир. Он је помоћник, обудцента, оно дигни леша, 

спусти леша, саши, знате помоћник кои се бви манипулативним пословома, додај 
алат, преузми алат, и нико више, колико ми је познато. Пазите ја ту нисам био, пошто 
је мени министар био, молим те нека колега буде доле, да не би било, е сад се ми ту 
нешто упетљавамо, шта ја знам, тако да ја уопште нисам присустовао обдукцији, а 
након обдукције, колега је отишао јер га је чекао возач из министарства. Возач из 
министрства је био тамо у кругу, кад је он завршио обдукцију сјео у возило од 
министарства и отишао даље.  

МИХАЈИЛИЦА: То сте већ рекли, хвала. Реците ми још ко је писао наредбу, да се 
изјасните на одређене околности, ко од тужилаца.  

КАРАН: Не схватам. Коју наредбу? 
МИХАЈИЛИЦА: У тексту који сте нам доставили ову информацаију, шта се 

тражи наредбом да конкретно урадите.  
КАРАН: Чекајте, опет ми постављате нејасно питање. Пазите, једина наредба, 

коју сам ја добио је наредба од тужилаштва за обдукцију. (од којег тужиоца) тужилац 
Биљана Јанковић, јер је она била дежурни тужилац. И то је био њен предмет по 
основу чињенице да је она у то вријеме била дежурни тужилац. Тек касније је 
Далибор Врећо преузео предмет.  

МИХАЈИЛИЦА: Шта је у наредби тужиоца, одређена вјетачења на околности, 
шта је тачно тражено том наредбом. 

КАРАН: Пазите, наредба за обдукцију, је типична, и то је отприлике копи-
пејсст ЗКП да се утврди узрок смрти, повреде ако их је било веза смрати итд, јер то је 
прецизирано одредбама ЗКП-у и тужиоци све наредбе тужилачке за обдукцију су 
отприлике идентичне. Само се мијења датум и име и презиме, јер то је прописано 
одредбама ЗКП-а. 

МИХАЈИЛИЦА: У наредби у Информацији стоји, да цитирам наредбу – 
спецификовано је да се потребно изјаснити на следеће околности: степену 
алкохолисаности у тренутку (упадица: то је за премилинарну токсилогију, то није 
обдукција, то је друга наредба то је друга ствар) степен алколисаности у тренутку 
смрти и утврдити присуство опојних дрога у крви и урину смртног страдалог. 

КАРАН: Тако је, то је друга наредба. То није наредба за обдукцију, то је нешто 
други, то је други акт.  

МИХАЈИЛИЦА: Знам о чему говорим. Да ли је оваква наредба са оваквим 
ексциплитним захтјевом, типична или... 
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КАРАН: Пазите нема ту типично и атипично, њих је занимало, да ли ту има 
нешто, и онд сам ја фино одговорио. На уређују који ја имам, јер они су тамо рекли  у 
крви, урину итд, А онда сам им ја фино рекао, Тај узорак крви ја не могу радити, јер је 
он дјелимично коалугисао дјелимично хемилозован. И то вратите одмах у КТЦ, јер 
нећу добити ништа на машини. Ја ћу само узети урин, и пустити скриниг из урина и 
онда сам у налазу набројао на што смо ми све пустили скриниг. И тај скриниг је 
порастао, дао позивитне резултате на оно на оно на што је дао, а на гомилу ствари су 
били резултати негативни. Нпр. на хероин, кокаин, на екстази, на НДМ, и на штошта, 
тај налаз, тај резултат био негативан, а овамо смо имали неке гранично позитивне 
вриједности и нормално то је скриниг анализа, кад примите к знању ту скринг 
анализу, онда то треба слати у лабораторију на конфирмацију. И то би требало да је 
опште познато свима који то раде, као што је познато и мени. 

МИХАЈИЛИЦА: Наводите у информацији да постоји двострука 
фотодокументација заводска и полицијска. Имате ли сазнања да је она идентична, 
нисам никад видио ту другу документацију, јер пазите ја радим и сликам, оно што 
сматрам, да треба да сликам, крим техничар, слика оно што сматра да треба да слика. 
Фактички постоје двије фотодокументације, једну сам направо ја, другу је направио 
крим техничар, шта је направио крим техничар ја не знам, колико има фотографија, 
шта оне при, то ми заиста није познато, ја знам за своју фотодокументацију, ја имам 
48 фотографија, гдје је сваки детаљ фотографисан. 

МИХАЈИЛИЦА: Реците ми само још били сте на овој конференцији за штампу, 
позвани сте двадесетак минута прије, начелник управе кримиалистичке полиције, је 
на конференцији за штампу, рекао да је неспорно утврђено кретање Давида 
Драгичевића и криминалистичка веза јасно указује да се ради о задесној смрти.  

КАРАН: Врло могуће. Да. 
МИХАЈИЛИЦА: Ви сте прегледом, видео и текстуално садржаја конференције 

за штампу (никад га ја прегледао нисам) ја јесам, зато што сам члан Анектног одбора, 
а и прије, што морам да вам кажем, да та коференција за штампу 26. одржана, 
узнемирила јавност и дала заправо и основ и породици а и јавности да реагује на 
начин на који су се догађаји касније одвијали.Ви сте на питање једног новинара, 
упућено начелнику управе везано за да ли се ради о задесној смрти, питање није 
било постављено вама, рекли – не, никако. Да ли је то тачно? 

КАРАН: Сад ћу вам рећи, то је конфузија, видите о чему се ради, није то тако, то 
је извађено из контекста, дозволите да вам објасним. Та је конференција за штампу, 
нажалост, ја са жаљењем констатујем, била прилично конфузна. Кад имате тамо 
једно десет новинара и свако поставља питање и галами. Ја сам на тој прес 
конференцији рекао, дословно следеће . сад молим вас да ме пратите . дословно 
следеже- терминални узрок смрти је утопљење. И то је тако, то можете послати гдје 
год хоћете, пошаљте у Њујорк ако хоћете, добићете исти резултат. Треминални узрок 
смрти је утопљење. На лешу су констатоване повреде које су заживотне, дакле нису 
посмотрлне, има и постморални али констатоване су повреде које су заживогтне које 
су тупе механичке повреде, које су настале дјеловање извјесне тупе механичке силе и 
које су могле настати у физиком скуобу са једном или више особа. Даље, сам рекао, 
како је он доспио у воду, ја не знам. Рекао сам дословно следеће- да ли он случајно 
доспио у воду или му је неко помогао у томе, дословно сам овако гестукулирао или 
му је неко помогао у томе, ја не знам. А онда је услиједило питање неког – па како је 
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уопште тај смрт оквалификована? Ја рекао није никако. Што се мене тиче, није 
никако, ја нигдје нисам написао, то је задес, то је самоубиство, то је убиство. Ја то 
нигдје нисам написао, јер ја то не знам.  

МИХАЈИЛИЦА: Ја вас питам, шта сте изјавили на конференцији за штаму. 
КАРАН: Ово није никако. То је одговор на конфузно питање, неко је добацио па 

како је уопште оквалификована та смрт- Никако.Што се мене тиче никако. А како је 
други квалификује ја не знам и савршено ме не занима.  

МИХАЈИЛИЦА: Само још крато – МУП је извјештај Тужилашву поднијело 29. 
марта,  (могуће) у њему је констатовано да се ради о задесној смрти (могуће) ја 
читам, информацију Окружног и јавног тужилаштва, која нам је јуче достављена, од 
стране г. Лепира, у којем се каже, из достављеног извјештаја, а односи се на извјешта 
од 29. марта 2018 године, произилазило је да се ради о задесној смрти.  

КАРАН: Тај извјештај је поднио МУП, а не ја. Ја у својој документацији нигдје 
нисам написао да се ради о задесној смрти, нигдје.  

МИХАЈИЛИЦА: Реците ми само још на крају, које су по вама, разлике у 
обдукционом налазу које сте урадили ви које је урадио г. Милосављевић? 

КАРАН: Готово да их нема, оне морају постојати, у том смислу што је између те 
две обдукције прошао извјесни временски период, па трулежне промјене мало даље 
кваре то, и једина та разлика је препарацијом лица, то напукнуће на лијевој носној 
кости то је баш никаква разлика. (других разлика нема) Не. Кад је у питању 
детерминација времена смрти, то смо опредијелили, ја бих волио да дођем у прилику 
да објасним о чему се ту ради, рекао сам ту, већ редовни величине и све остало, који 
се морају поштовати, има ту још неких зачкољица, лично мислим да ћу и ја доћи у 
позицију да објасним неке ствари.  

МИХАЈИЛИЦА: Очито је, пошто сам читао и један и други обдукциони налаз, да 
постоје ипак одређене разлике ја сам вас итао, за ваше мишљење са професионалног 
аспекта, ви сте радили један, обдукциони налаз, рађен је реобдукциони по захтјеву 
министра здравља који сте били упознати а на позив предсједника Републике, све ми 
је јасно.Реците ми само, да ли се радило још, да ли сте били у прилици и да ли сте 
радили обдукционе налазе везано за лешеве извађене из Црквене? 

КАРАН: Било је доста утопљеника, рецимо од кад је Завод, задњих 8 или 9 
година, било је доста утопљеника из Врбаса, из других ријека, заиста не знам, не 
сјећам се.  

МИХАЈИЛИЦА: Питам и завршићу с овим, пошто је Црквена практично поред 
оборински вода практично канализиција (да) ако је тачно да је леш Давида 
Драгичевића био извјесно вријеме у Цркевни, поставља се логично питње и питам 
вас- да ли има угрзиа, уједа било каквих повреда, проузорковани од стране штакора, 
мишева, других. 

КАРАН: Нема. 
МИХАЈИЛИЦА: Нема. Ни да ли је- ево питам с обзиром да се ради о 

канализацији, ако је леш у канализацији, дуже вријеме, из искуства или логички или 
са професионалног аспекта да ли је то логичо. 

КАРАН: Пазите, очекивати је само има ту проблем, зависи на коме дијелу, гдје 
је тијло било то све вријеме, јер гледајте можда је он улетио у ту Цркевену, негдје 
горе, (ако је дуже вријеме) па се отклизао па се закачио за нешто, ја не знам како је то 
изгледало у моменту кад је откривено тијело у води, јер то се тијело било вјеровтно 
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закачило за нешто иначе би касније завршио у Врбасу, Врбас би га понио, и можда би 
га нашли у Лакташима, знате, сад какав је састав фауне у тој Црквени, шта унутра 
има, ја заиста не знам, мени није познато, а кад лешеви бораве дуже у води, оно буде 
свачега, глодари из воде, пацови, па рибе, па које шта, знају направити оштећење, 
није то обавезно, али то је утолико више, уколико је леш дуже у води. Али има још 
једна ствар, овдје су животиење могле да дјелују једино у предјелима шака, и у 
предјелима главе, јер то су били дијелови тијела који нису били заштићени одјећом. 
Знате, на тим дијелвоима таквих трагова нема. На ногама су биле дубоке ципеле, па 
фармерице, па одјевни предмети, значи само су практично, лице и шаке, били 
дијелвои тијела, који нису били. 

МИХАЈИЛИЦА: Ја вас пита, с обзиром на временски период који сте у 
обдукционом налазу навели, да је  

КАРАН: Правило је да правила нема. Може али не мора. 
МИХАЈИЛИЦА: с обзиром на временски период који сте у обдукционом налазу. 

(Правило је да правила нема). Добро Захављујем. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала има ли од чланова Одбора има ли питања. Има ли питања 

од чланова који учествују у раду, ако нема имам ја, питајте, можете поставити 
питање наравно.  

РАДОВАННОВИЋ: Мало прије сте на цитат г. Михајилице, да је начелник Илић, 
тврдио како је неспорно утврђено да је у овом случају наступила задесна смрт 
утопљењем у води, одговорили сте врло могуће. Можете ли нам то прецизирати? 

КАРАН: Пазите, смрт по поријеклу, може бити задесна, може бити 
самоубилачка, (објаснили смо ми у својој кривичној пријави, коју ћемо дати) чекајте, 
ако је то изјавио Илић, он је то изјавио на основу резултата истраге коју су они 
провели. И што се мене тиче, ако ти резултати упућују на то, то је могуће, а кажем 
поново, н-ти пут понављам, ја нигдје нисам написао задес, самоубиство је, убиство је. 
Дозволите да вам илуструјем једним другим примјером, чисто да схватите о чему се 
ради. Гледајте нађе се на грађевини испод скеле радник, кои је пао са скеле са седмог 
спрата. Радите обдукцију и констатујете, пад са висине, удар о тврду подлогу, 
попуцало све што поуцати може. Одлично. Ако је он одозго скочио, то се зове 
самоубиство, ако је пукла греда на којој је стајао то се зове задес, а ако га је неко 
ћушнуо одозго то се зове убиство. Шта је од то троје, неће вам одговортити 
обдукција. Јер обдукциони налаз је исти у све три случаја. Разумијете, значи што се 
мене тиче, може бити шта хоћете. Ја сам дословно рекао, да ли је он сам доспио у воду 
ли му је неко помогао у томе, ја не знам. Ја желим да се то запамти, и нигдје у своим 
записницима, ја нисам прејудицирао шта је. Ако је полицијска истрага утврдила 
нешто, ок, то је утврдила њихова истрага а не ја. Ја желим само да се то схвати, ја, јер 
пазите чак и у потврди о смрти, ја сам рекао, ______ што значи насилна смрт. Е сад 
пазите, у мојој терминлогији, смрт се дијели на природну, и на насилну. Природну 
ћемо сад занемарити, јер то није природна.  

РАДОВАНОВИЋ: Ја се извињавам, да ли објашњавате мени или 
КАРАН: Свима. 
РАДОВАНОВИЋ: Само мало, немојте објашњавати мени, а господа из Анектног 

одбора, да им треба то објашење, нека вам поставе питање имали су прилику, значи 
ја сам већ могао завршити испитивање. 
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КАРАН: Насилна смрт, се дијели, на задес и смаоубиство и убиство, четврта не 
Постоји. Међутим, овдје имате проблем, у лајичком мишљењу, јер лаици мисле кад ја 
напишем, насилна смрт, да је то физичко насиље почињено од стране неке треће 
особе, то напросто није тачно. (може бити тачно) али то није тачно. У случају убиства 
то је насиље почињено од стране треће особе, у случају самоуубства, то је насиље 
почињено од стране самог себе, а у случају задеса, то је насиље почињено од неког 
екстерног фактора, шта год да то значило. Али кад лаицима кажете насилна смрт, 
лаик мисли то је физичко нсиље које починила нека трећа особа. То напросто није 
тачно.  

РАДОВАНОВИЋ: Да не би било неке забуне, ово је оргинал кривичне пријаве 
коју смо јјуче г. Давор Драгичевић и поднијели, и примарно темељењем на 
обдукциони налаз г. Каран, ми смо ово оквалифковали као кривично дјело тешког 
убиства. Многа питања која сте ви овдје поставили, ми смо већ овдје одговорили а 
доктор уважени то потврдио, и предлажемо да ископирају ваши службеници и да 
вам приложе ову пријаву, јер нам је врло важно због навода које сте ви постављали 
питања, он је потврдио, а ми смо их већ овдје обраложили. У том смислу, волио бих да 
доктор одговори кратко и јасно, прецизно само на неколико питања, јер до сада сам 
могао завршити ако ви сматрате, да вам треба неко додатно мишљење објашњење, 
ви то поставите (слободно поставите, кратко одговор) нисам лаик, да ми се дају 
некаква основна објашњења – врлоо могуће, значи ви не стојите иза тога што сте 
мало прије изрекли овдје, да је врло могуће да је овдје неспорно утврђено, јер он се у 
вашем присутву позивао на ваш налаз када је говорио ово што је цитирао, господин, 
само да се оградите од тога, молим вас. 

КАРАН: Пазите он се позивао у том дијелу што то јесте, утопљење, је ли тако, 
али он се не може позивати на мој налаз по итању задеса, јер ја то нисам нигдје... 

РАДОВАНОВИЋ: Позвали су се небројено пута... 
КАРАН: Шта ћу им ја,  
РАДОВАНОВИЋ: Али немојте овдје доводити у заблуду, врло могуће,  
КАРАН: Али ја то нигдје нисам написао 
РАДОВАНОВИЋ: Па сад сте рекли, врло могуће. Разумио сам ја. Што се тиче 

комплетне истраге, ви ту имате довољно искуства, значи одговорност сноси 
тужилац, је ли тако? Ви само учествујете у једном дијелу у оном домену шта од вас 
конкретно траже. (тачно) У том смислу кад сте завршили обдукцију, неко је преузео 
тијело.. 

КАРАН: Није неко, него дођу овлаштени радници ЈКП ''Градско гробље'' преузу 
тијело врате у фризжидер... 

РАДОВАНОВИЋ: Ок. То је одговорност тужиоца, не питам вас шта је 
уобичајено. Говорим о кривичниом стварима, за које нисте ви комптентни, значи 
одговорност тужиоца је што је неко узео тијело, одвезао га господин само 
претпоставља гдје је одвежено, није томе лично свједочио, а не знате ни гдје је 
билотврдили сте мало прије, оно је само сутрадан враћено у ваш завод, не знате чак 
ни од стране кога,  

КАРАН: Опет Горбље, јер ми смо звали, Горбље, довезите,  
РАДОВАНОВИЋ: Можете ли нам рећи имена и презимена, ко је одвезао тијела 

и ко је довезао поново тијело. ( не знам) онда немојете да улазите у неке ствари које 
не можете тврдити, ја се овдје не бавим вашом одговорношу, ваш налаз значи нигдје 
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нисам оспорио, ја сам се на вашем налазу примарно рефериро кад тврдите да ово 
требало бити оквалификовао као тешко убиство, значи нисам непријатељски, овдје 
имамо ситуацију,да је тужилаштво дозволило да се тај леш након обдукције, не знам 
гдје одвезе, то само господин претпосавља, борави без икавог надзора, да се враћа да 
се на њему врши реобдукција, јесте ли ви обавјестили тужиоца, да неко хоће да врши 
реобдукцију (не, нисам) нисте, ни имали обавезу, од вас су само тражене просторије, 
(да обезбједим да се то може направити) је ли вас ико икада из тужилаштва питао, 
зашто сте одобрили просторије, (не9, никко се никад није интересовао како је дошло 
до реобдукције, то се враћамо на ваша питања око предмета, убцивасња... 

КАЛАБИЋ: Да не би остало нејасно, може само једно врло крато. Значи све то 
што сте рекли пошто нисте учествовали у оној првој сједници Анектног одбора, 
знате, што људи ово прате, све што се тиче других људи, ја сад видим, да ви имате 
тезу, везано за овдје, и који су то радили, и то њих треба питати. Пошто имамо доста 
људи на тапету, да их не питамо туђа питања, то одлично питање, само није за г. 
Карана, зато сам ево. Треба довести те људе овдје и да то видимо. Имамо 
разумјевања, него да једноставно оно што човјек не може одговорити, односи се на 
друге.  

РАДОВАНОВИЋ: Одговорио је он врло прецизно на сва питања која су 
постављена, и која су, господин је свједок у овом случају, он свјеодочи шта се 
дешавало и шта је он могао знати. Да не тврди он зна, ко је одвезао, не зна, ко је 
довезао не зна.  

КАРАН: Пазите, то што ви причате је дјлимично тачно, не имена и презимена, 
ја узмем телефон и назовем Гробље, пошаљите возило да преузме посмртне остатке, 
дође возило на којем пише ЈКП Градско гробље, и њихови радници утоваре леш у 
возило, и одвезу. а како се зову ти радници који утоваре леш, ја појмам немам.  

БОРЕНОВИЋ: Има ли још питања, па имам, како дане. 
РАДОВАНОВИЋ: Обзиром да ваша бројан свједочења, у разним кривичним 

поступцима, имали сте довољно искуства да разумијете разлику између доказа и 
доказаног средства. (наравно) одлично. Да ли по вашем мишљењу леш у минимуму 
представља доказно средство? 

КАРАН: Да. 
РАДОВАНОВИЋ: Само да се овдје констатује. Да са доказним средством, да је 

доказно средство, односно доказ, а леш је доказ, у овом случају, ко је шта поступао, и 
ко је шта радио, то ће дебело морти објашњавати неко из тужилаштва. Што се тиче 
наркотика, на ваш налаз су се позивали и тврдили, да је Давид покојни био под 
утицајем наркотика, ви кажете у доњој граници. 

КАРАН: Да, скоро испод прага аналитичке сензитивности. 
РАДОВАНОВИЋ: Одлично, што може настати услед воћа, хране, овог, онога... 
КАРАН: Она концентрација алкохола, не може, али ово друго чак може и 

пасивном конзумацијом. 
РАДОВАНОВИЋ: Значи, што се тиче нарокотика, свако ко се позвао на ваше 

налазе, и тврдио да је утврђено токсиколошким налазом да је Давид Драгичевић, 
значи у вријеме усмрћења, био под утицајем нарктика, тај не може да се позове на 
ваше налазе, а посебно не на скриниг, и то значи већ сте објаснили.  

КАРАН: На то се позивао неко ко о томе нема појма, јер тако нешто ја устврдио 
никад нисам. 
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РАДОВАНОВИЋ: Тај неко има исту диплому као и ја, (упадице) значи, све 
повреде за животне, су у временском интервалу усмрћења које сте ви ставили. 
Унутар седам дана (да, нема повреда које су старе 15 дана, рецимо у фази регресије). 
Ви нисте нашли никакве елементе да направите временски отклон, између 
примарног оног извора усмрћења и момента наношења повреда заживотних.. 

КАРАН: Не, то је немогуће у овом временском интервалу и у ситуацији кад 
имате леш из воде, јер пазите да је то било јуче, па ја радио обдукцију данас, то био 
други пар рукава, али после више дана, ту што год већ проток времена.(питње ''да'' 
''не'', молим вас) 

РАДОВАНОВИЋ: Што се тиче наркотика, значи везано за крв, изјавили сте да је 
тај изузетни узроак и није подобан за вјештачење. 

КАРАН: Није подобан за ензиматску реакцију. 
РАДОВАНОВИЋ: Пред народним посланицима министар Лукач кад је 

информисао, а дужан је значи законски информисати истиниту информисати, он је 
чак народним посланицима говорио да је то 1,5 промила, а наћи ћемо тачно алкхола, 
опет немојте ме улазити (чекајте не може тако једно су наркотици, друго је алкохол) 
за наркотике смо утврдили да нема нико ко се позвао на ваш налаз и тврдио да је он 
био под утицајем нарокотика то је његова ствар. Значи онај ко је тврди да је код 
Давида Драгичевића 1,5 промила алкохола у крви, а ви кажете да узорак није био 
подобан... 

КАРАН: Е, није подобна за ензматску реакцију, оне су то у КТЦ-у радили 
другом методом, знам како раде... 

РАДОВАНОВИЋ: Нисте видјели тај налаз, немојте о њему причати.... 
КАРАН: Дозволите да објасним, господине драги уностите конфузију, ја сам 

вратио узорак крви КТЦ-у из следећег разлгоа, такав узорак се не може радити 
ензматском методом, нећте добити ништа. Али у КТЦ-у то не раде ензматском 
методом, него раде методом гасне хроматографије, такозвани ГТЦ-фи__- и стање 
узорка за ____  ____ није битно уопште. И они су то пустили на гасни хрматограф, као 
што раде и сваки дан, и добили такав резултат. И тај резултат је тачан, будите 
сигурни.  

РАДОВАНОВИЋ: А ви тврдите да је тачан (тврдим) јесте ли видјели налаз, по 
чему тврдите да је тачан? 

КАРАН: Зато што је то метода која је суверена за те ствари и уопште 
прихваћена у читавом свијту.  

РАДОВАНОВИЋ: Ви говорите о методи, а ја говорим о доказима. Баш ме брига 
какве постоје методе, да ли је нешто доказано или није доказано.  

БОРЕНОВИЋА: Г. Радованоћ, хоће да оспори тај доказ, да сматра да тај доказ 
није... 

РАДОВАНОВИЋ: ...бојим се да манипулишете Анектним одбором, гдје су људи, 
одлично сте ви схватили, јер кажем вам доставићемо вам овдје, гдје смо то обрадили, 
само немојте будите прецизни.Значи што се тиче крви, ви нисте видјели никакав 
налаз и није вам достављен и нисте га своим налазом обухватили. И уоште вас не 
занима шта је неко други радио. (нама је важно да човјек каже да није његов налаз) 
Одлично, али су се позивали. (комешање) 

БОРЕНОВИЋ: Молим вас, стварно имамо врло важну дискусију, врло важну 
расправу, одговори на питања, кратка јасна. 
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РАДОВАНОВИЋ: Почетне трулежне промјене, вама је као стручњаку познато, 
да могу настати чак услед дјеловања различитих бактерија, да се може појавити 
алкохолисаност, (може се појавити трулежни алкохол, па те такозвани лешинске 
базе, путресин, каварин, тачно може, али прича о томе је јако сложена) не требате 
улазти у њу, само да се уобзири да ни са те стране, не може се узети посмортално, 
након седам дана, и почетни трулежнх промјена, ништа се не може узети, оно што су 
појединци реферисали, ништа се не може узети као доказ и господин не може стати 
иза неких ствари на које су се позивали други.  

КАРАН: Ја се на то не позивам, позива се неко други.  
РАДОВАНОВИЋ: Муљевити... 
КАРАН: Опростите морам вам нешто рећи за алкохол, кад се алкохол уради 

методом гасне каматографије, та метода је јако специфична и она циља строг етанол, 
етилни алкохол. Не циља ни метално, ни пропанол нити било шта друго, него се 
циљано добије етанол, то је предност, односно квлаитет те методе. Значи није то 
метода која ће покупити све алкохоле, па ово је алкохол од пићеа, ово је ендогени, 
ово је трулежни, ово је ово, ово је оно, и ви добијете резултат, то напросто није тачно, 
јер та метедода погађа искључиво еталнол, и он се развачи на колони грасног 
хроматогрфа. Разумијете. 

РАДОВАНОВИЋ: Да, али ви сте изашли из оквира свог налаза који сте 
доставили и за мене то ниеј релеватно. Овдје господу народне посланике, 
обавјестили су да проналажењем муљевитог садржаја, презентовано је њима, а 
можемо и записником утврдити да је то доказ, да се он утопио у Цркевни, хвала вам 
на овом објашњеу које сте претходно дали, око тога, и само да констатујем, да су и 
наша предвиђења, да су и наша ово у пријави што смо задокументовали такве биле 
оцјене, тако да ту се слажемо.И још само, значи констатовали смо да скриниг нису 
никаква ни доказна средства а камо ли докази да све оно, што се неко позивао на 
обудкциони налаз на токсиколошке налазе да ништа од тога не можемо, сад говорим 
са правне стране, не можемо узети као неспоран доказ, а овдје тврђено да је 
неспорно утврђено, у питању задесно. (комешање)  

Само једно вама питање као особама које би можда бољи чак добиили увид у 
ову слику, а много пута су овдје помиње, фотодокументација, да ли би свима нама 
помогло, да нам доктор, пошто је то достављао и МУП-у да нам достави фотографије, 
да стекнемо и визуелни утисак, јер се то не види довољно добро, зато се и сачињава 
фотодокументација да би се стекао утисак, о броју повреда, о обиму повреда, 
распоређености повреда по тијелу, овдје само каже има повреда, по тијелу, и 
екстремитету.  

БОРЕНОВИЋ: Господине Радовановићу можемо ми то тражити, ми ћемо имати 
сједницу, ви сте ту сада са нама, нравно да ћемо ми дониејти одлуку по том питању. 
Има ли још питања. 

ТЕШАНОВИЋ: Ја сам Љиана Тешановић, из Групе ''Правда за Давида'' Отац 
Давор жели да зна, зашто је у потврди у смрти, наведено вријеме 18.3. 4,00 сата. због 
добитка умрлице. (тако је) Остајете при томе (наравно).Добро, а чули смо овдје сте 
рекли да је прес конференција била конфузна.  

КАРАН: Мени је то тако изгледало. 
ТЕШАНОВИЋ: Из којих разлога? 
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КАРАН: Па зато што рецимо кад слушате питања са пет страна, и не знате ко 
коме поставља, шта поставља, како поставља итд. Мислим да је ту конференцију за 
штаму требало водити мало другачије, па да људи постављају питање једно по једно 
и тачно одређеној особи, а не да њих петеро пита истовремено и онда вам није јасно 
кога питају и шта питају, и онда се створи конфузија и кад нешто извадите из 
контекста, ето проблема. 

ТЕШАНОВИЋ: А реците ми да ли сте ви учествовали на још неким прес 
конференцијама и да ил сте могли тај дан да не дођете на ту прес конференцију. 

КАРАН: Пазите, ја сам могао да не дођем, али ту сте увјек у ономе двоструком 
проблему, ако дођете, онда вас питају, што си дошао шта ћеш ти тамо, а ако не дођеш, 
онда вам кажу, а што ниси дошао, ти нешто кријеш. Дакле, како год окренеш неко ће 
се закачити, и замјериће вам. У супротној ситуацији би било е он није хтио да дође, ко 
зна из којег разлога, ко зна шта он скрива итд.  

ТЕШАНОВИЋ: А можете ли ми само одговорити, да ли сте пожалили што сте 
уопште дошли. 

КАРАН: Јесам. Јер кад сам схватио да је гомила стари извађена из контекста, и 
да је гомила ствари злоупотријебљена и да су о гомили ствари почели да причају 
потпуни лаици који благог појма о томе немају, мени рогови расту већ мјесец и по 
дана, али шта да радим. 

ТЕШАНОВИЋ: Можете ли ми рећи колико сте дуго патолог? 
КАРАН: ја сам '92. положио специјалистички, нисам ја патолог, ја сам 

специјалиста судске медицине, то је мало различито, значи ја сам '92. положио 
спцијалистички, од '88. кад сам кренуо на специјализацију, бавим се тим занатом, 
значи 30 година. 

ТЕШАНОВИЋ: И радили сте на лешевима утопљеника. Да ли сте и једног 
имали из ријечице Црквене?  

КАРАН: Не, мислим да није било, из Црквене баш. Мислим да није било. Нисам 
сигуран, али мислим да није било баш из Црквене. Али гледајте има још једна ствар, 
кад некога Врбас избаци у Лакташима, ми не знам како је он дошао дотле. Јер ми 
знамо гдје је он пронађен, одкале је извађен. А гдје је он доспио у воду и како је ту 
дошао, разумијете ли ме, то је тешко рећи, о томе се ради, јер ви знате оно финале, 
пронађен је ту, а одакле је он ту и којим путем, знате то је мало теже рећи. 

ТЕШАНОВИЋ: Хвала вам, немам више питања. 
РАДОВАНОВИЋ: Да господин не говори ми, из разлога, што је он кад је дошао 

на лице мјеста, мртво тијело је било већ извучено и он нема никаквих сазнања, гдје је 
прије тога било и шта се с њим дешавало. Да не говоримо ми. то ће неко други 
објашњавати. 

КАРАН: Ја сам и у записнику навео, да је мртво тијело нађено на обали, на 
сувом, у полажају а леђима итд, јер ја сам написао оно што сам ја видио и ништа 
друго. Чак сам то и сликао. 

БОРЕНОВИЋ: Ево има још једно питање г. Ђорђић. 
ЂОРЂИЋ: Ви сте већ потврдили да је ово први пут да сте учествовали на таквој 

врсти конференеције за штампу и моје питање је сљедеће.- да ли сте примјетили од 
стране било кога ко вас је позвао на ту конференецију да постоји било каква 
специфичност зашто се ви морате појавити јер опште је позната ствар да тог 
тренутка није било ни тако великог притиска јавности, значи морао је бити неки 
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спецификум, а ви сте сигурно са људима с којима сарађујете, питали шта се ту заиста 
дешава. 

КАРАН: пазите, мени се чини да је спецификум тај што се већ извјесно вријеме 
за тим момком трагало, и тај случај чини ми се и прије тога добио неку врсту 
медијске пажње, и кад је то већ нађено, извршена обдукција, који су мотиви да се 
сазове та прес конференција, ја заиста не знам, мени се чини да је неко хтио да 
информише јавност, оно шта се догађа, да ли је то било преурањено, да ли није, било, 
пазите не могу дискутовати. 

ЂОРЂИЋ: Добро, хвала, само вас хтио питати. 
БОРЕНОВИЋ: Ево ја ћу завршити, са, једном констатацијом и можда још, са 

прес конференције изашо један наслов, који је гласио – Драгичевић се потукао, 
опљачкао кућу, и скочио у ријеку. Шта мислите о том медијском наслову.  

КАРАН: Могу ли рећи заиста шта мислим? Идиотизам. Јер пазите тако нешто ја 
не бих написао ни у лудилу. Нема шансе.  

БОРЕНОВИЋ: Хвала, и још једно питање и оно што сте рекли, остајате при 
томе, да ви по одбудкционом налазу нисте у стању елеборирти, да ли је смрт, 
задесна, самоубичачка или убичак, значи може се десити да је и убилачка, и задесна и 
самоубилачка. 

КАРАН: Јер причао сам вам онај примјер са радником, са скеле. 
БОРЕНОВИЋ: И на крају, да ли би сте у вези било чега написаног у 

обдукционом налазу предомислили и били сте га сада урадили другчије. 
КАРАН: Ма ни говора, ма ни говора. Пазите, ја вам кажем, на пет страна, је 

обдукциони налаз написан и 48 фотографија, на којима је приказан, сваки вражији 
детаљ, пазите није ту двије, три слике, онако овлаш. то је 48 фотографија, то је сваки 
вражији детаљ усликан, немам ја то ништа ни додати ни одузети.  

БОРЕНОВИЋ: Хвала, има ли још, ево. 
РАДОВАНОВИЋ: Извињавам се једно важно питање, само да ово надоградим, 

значи задесна, самоубилачка, убилачка, има ли у вашем оним запажањима, има ли 
икаквих индиција да би могло доћи до задесне смрти. Кратко јасно. 

КАРАН: Пазите у мојим запажањима нема ни индиција, ни зашто од то троје.  
РАДОВАНОВИЋ: За самоубиство, такође ништа. Заживотно нанесене повреде, 

у интервалу у који сте ви оставли да је смрт, чак нисте утврдили никакав отклон 
између њих временски, је ли то онако, здраво разумски, (нема здраворазумски) 
представља одређену индицију, да ипак на тој лази има мало превагњује ово. 

КАРАН: пазите, ја не смијем превагнути, није то мој посао, то није мој посао, 
пазите те заживотне повреде... 

РАДОВАНОВИЋ: Питам вас здраворазумкси? 
КАРАН: Нема здраворазумски, нема, јер онда ће неко други питати, а на основу 

чега ти то тврдиш, пазите ако ви мене питате, је ли он био, је ли он могао бити 
ошамућен тим повредама, па онда доспјети у воду, да могао је, а ако ме питате да ли 
су те повреде могле настати три и по сата прије његовог доспјевања у воду, одговор 
је – да могле су.  

РАДОВАНОВИЋ: Ви нисте могли утврдити, ли нисте ни искључили повезаност, 
је ли тако. 

КАРАН: Нисам то коментарисао уопште. Ни утврђивао ни искључивао. Ја то 
уопште нисам коментарисао.  
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РАДОВАНОВИЋ: Нисте ни утврдили али нисте ни искључили. Хвала. 
КАЛАБИЋ: Само један, видите да се разумијемо, ево приводимо крају, ја сам у 

неколико наврата рекао, важно је свако питање, али је важно питање правом 
саговорнику. Значи, још једном упозоравам,сви који имају нека питаљња питају г. 
Карана, да не питају друге касније оно што се тиче њега, док је он ту, а исто сам мало 
прије сугерисао да њега не питамо оно што се њега не тиче, а да забиљежимо кога се 
тиче, значи ни једно питање не смије бити не постављено, али с обзиром да имамо 
много људи, свако цијеникад поставља стручна питања, да ли разумије шта пита, а 
поготово да ли разумије, онога ко одговара, али ја то остављам на вољу свакоме да 
сам то процјењује. Захваљујем. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала, ево овим смо завршили ову тачку дневног реда, 
направићемо паузу, попићемо кафу, и у 4 сата настављамо даље.  Само мало, имате ли 
ви г. Каран још шта да нам кажете, ви сте, пазите,  

КАРАН: Ја би да вам кажем штошта, ја би да вам покажем штошта, јер и ово 
данас, молим вс немојте ме погрешно схватити, у једном дијелу исто било прилично 
конфузно, посматрано из стручног аспектс у једном дијелу било прилично конфузно 
и кад сам ја звао секретаријат и тражио да ми се обезбједи лаптом и видеопројектор 
да вам нешто покажем, нисам то тражио без разлога. И лично мислим, ако вам нешто 
покажем, да ће вам тек тад бити јасно, шта је шта. О томе се ради, хоћете да нам 
покажете, да направимо паузу, мислим да је то јако битно, али прије паузе. Да вам 
кажем, људи су се качили, за све и свашта, па су мени замјерали све и свашта. па каже, 
ти си рекао, он има дредове, тачно, он има дредове, ја то нисам рекао у негативном 
смислу, његови дредови су његова идентификациона карактеристика, његово 
индвидуално обиљежје, које олакшава процес идентификације, ја то нисам рекао у 
негтивно контексту. Даље, кад је у питању утвђривање иднетитета, већ на лицу 
мјеста је било јасно да је то он. Нема везе, сутра је дан, обављена формална 
идентификција, нема везе, нађене у новчанику документи личне ствари, ово, оно, 
нема везе, без обзира на све то, ми смо још узели узорак за ДНК оно з анедај Боже ако 
би неко тражио да се ДНК провјерава идентитет. То је у контексту онога што сам вам 
рекао мало прије, ми смо извукли теоријски максимум који можемо извићи из тог 
случаја. А ја бих волио да вам покажем неке слике, неке фотографије. Вјерујте ми 
знам шта причам, то ми је струка.  

ЂОРЂИЋ: Молиим вас овако, г. Каран, Анектни одбор се не бави исграгом, то 
мрате да знате, Анектни одбор је овдје у сагледавању свих чињеница, Анектни одбор 
ће донијети одлуку, да фотогравије које сте ви направили, на једној од својих 
следећих сједница, можемо је имати за пет минута, можемо имати вечерас или сутра 
ујутру, затражимо од вас званично, да нам доставите те фотографије, и морате да 
схватите да су те фотографије, које се данас налазе у тужилаштву, је ли се слжете са 
мном. Значи Анектно одбор мора формално донијети одлуку, да нам ви доставите те 
фотографије које ће бити код нас, значи да схваите да ви нисте у улози оптуженика, 
ја знам да је свега било у јавности, питања која смо ми вама постављали, су углавном 
била и процдруалне природе, ко вас је звао, шта сте радили ког тренутка, јер 
Анектни одбор се бави сагледавањем свих чињеница, не вашом струком, него свих 
чињеница релеватних, а релеватне чињеницве су и рад и нерад институцие и 
пропусти у процдурама итд. Због тога вас молим у 16,00 часвоа долази г. Илић, да 
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ћете бити званично обавјешетни од стране одбора, за достављње материјала, 
односно фотографија које сте ви направили. Ето толико. 

КАРАН: Само бих ја бих исто искорисдтио немојте ме погрешно схватити, 
упзорим на нешто, све фотографије, које су достављне које коме, у моменту кад су 
достављене, нашле се на Фејсбуку. Знате и то је онако прилично гадно, прилично 
ружно, прилично дегутангно, да се фотографије мртово тијела, након једне 
обдукције, друге обдукције, кад је то преиначено, трулежно, измјењено, изобличено, 
итд, да се то пласира на Фб, итд, молим вас да и о томе водите рачуна.  

БОРЕНОВИЋ: Врло је важно да је г. Каран ставио на располгање да нам и то 
презентуе и то је врло важно и ми ћемо на нашој сједници.... 

КАРАН: пазите опростите г. пердсједавајући, ви идете то процедурално, хоћете 
ли то тражити од тужилаштва, хоћете ли то тражити  од мене, ако то будте тражили 
од мене ви можете спедифковати, дај нам те фотографије испринтај добићете, дајте 
им нарезане на ЦД, добићете нарезане на ЦД, дајте презентујте, ја бих волиио да буде 
ово треће, да вам ја лично покажам, шта је шта.  

БОРЕНОВИЋ: Значи, ви се стављате на располагање ви лично. Ми ћемо о томе. 
Хвала вам, пауза што се тиче чланова одбора, хвала г. Каран, и ми ћемо донијети 
одлуку како ћемо око те презентације. 

БОРЕНОВИЋ: Отварам трећу тачку дневног реда и поздрављам г. Дарка 
Илића, начелника за организовани криминал и тешки криминал МУП-а Републике 
Српске и да вас информишем да сте ево у складу са Одлуком НС Републике Српске о 
образовању Анектног одбора, позвани да дате изјаву око страдања Давида 
Драгичевића и ми смо се договорили унутар Анекетног одбора да покушамо да 
идемо са питањима и да од вас добијемо што је могуће концизније, краће одговоре, 
како би смо сви као чланови Анектног одбора, могли искористити прилику да вас 
питамо, оно што је за нас важно, желим да вас информишем, да је Анектни  одбор 
одлуком парламента добио задтак да утврди одређене релевантне чињенице, и 
сазнања везано за страдање и смрт Давида Драгичевића и да при томе добијамо 
извјештаје надлежних институција, али исто тако да узимамо изјаве појединаца, 
један од појединаца који је позван да да изјаву Анектном одбору сте и ви, мислим да 
је изузетно важно, да на Анектном одбору кроз питања која ћемо поставити добијемо 
адекванте одговоре, како би смо могли сачинити један свеобухватни извјештај, који 
ћемо поднијети НС Републике Српске.Чланови Анектног одбора су пет народних 
посланик и нашом одлуком смо одлучил да у раду у Анкетног одбора учествују и два 
представника Групе ''Правда за Давида'' који су овдје са нама, г. Радовановић и 
госпођа Тешановић, а поред мене је и замјени предсједника г. Калавић и три уважена 
народна посланика г. Гламочак, Ђорђић и Михајилица и секретар Одбора Дејан 
Поповић.Оно што је важно да вам кажемо, све је потпуно транспарентно, отворено за 
јавност, јер сматрао да то треба да буде највжнији и најквалитетнији дио у раду 
Анектног одбора, да нема никаквих тајни и да све оно што ми радимо овдје ће бити и 
снимано и помоћи нама да на бази тих стенорама можемо да сачином квалитетан 
извјештај.Ја ћу вам поставити неколико питања,као предсједник Анектног одбора, у 
почетку, након тога ћемо дати могућности да и други чланови поставе питања и 
мислим д ћемо у једном разумном року ево завршити са давањем изјаве.  

ИЛИЋ: Ja вас поздрављам, такође све чланове Анектног одбора, уважене 
народне посланике и друге чланове Анекетног одбора и све пристуне.Ја бих вас 
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саслушао, јасно ми је због чега сам позван. Оно што је моја молба моја према вама, 
уважавајући вријеме и да будемо прецизни, конкртни и јасни, обзиром да сам позван 
да дам изјаву, прије него што кренете са постављаем питања, да бих био кратак и 
јасан, ја сам овдје написао, све оно што мислим да треба рећи у вези случаја несретне 
смрти Давида Драгичевића па бих вас молио да ми дозволите прије него што почнете 
са питањима, наравно одговорићу на сва ваша питања, да кратко прочитам Извјештај 
који смо доставили надлежном тужилаштву из којих се јасно виде све чињенице, које 
су утврђене у вријеме док сам ја поступао у том предмету и све друге чињенице које 
су познате у јавности а које претпостављам да ћете ме питати. Мислим да ћемо на тај 
начин, ако ми дозволите да то кратко прочитам, а тиче се предемета јасније ће бити 
постављање ваших питања и мојих одговора. 

БОРЕНОВИЋ: Ево ја предлажем нечелниче Илићу, пошто ми имамо довољно 
материјала, ми смо добили извјештаје и не сумњам, да ће извјештаји који су нама 
доступни у суштини исти са изјавом коју ви желите да дате, мислим да је ово 
суштина овог Анектног одбора управо да кроз форму питања и одговора појасним 
одређене чињенице које смо ми добили у Анектног одбору, тако да немамо ништа 
против, да нам ви доставите писмено вашу изјаву, али ћеми ипак почети таква је 
пракса такав смо договор направили, са формом питања, мислим да имамо довољно 
материја аи да су посланици упознати, бер једним дијелом кад је у питању рад МУП-а 
и ваше управе.Ево ја ћу поставити прво питање- кад сте сазнали за случај Давида 
Драгичевића? 

ИЛИЋ: Мислите кад сам сазнао за смрт Давида Драгичевића или уопште за 
нестанак... 

БОРЕНОВИЋ: Уопште за нестанак, кад сте ви као начелник управе сазнали за 
случај? 

ИЛИЋ: Ја сам као начелник управе обзиром да сам као радник полиције, чуо за 
нестанак лица Давида Драгичевића а ја лично са професеионално аспекта нити моја 
управа се у том моменту није бавила тим предметом, обзиром да то није наша 
надлежност на неки начин, с обзиром на организацију МУП-а.За трагичну смрту 
Давида Драгичевића сам сазнао, на тај дан, када је пронађено мртво тијело Давида 
Драгичевића. Позвао ме колега из Управе криминалистичке полиције, и рекао да је 
пронађено мртво тијело, и да има одређена повреда, да су већ припадници ПУ 
Бањалука обавејстили надлежног тужиоца, да се изашло на лице мјеста, да има нека 
повреда која би могла бити сумњива да је у протеклом периоду, дошло до значјаног 
узнемирање јавности, до тих граница, да смо имали индиције да би могло доћи до 
погоршане безбједносне ситуације, обзиром да је за вријеме нестанка лица Давида 
Драгичевића знало се да је исти учествовао у тучи и да су одређена лица довођена у 
сумњу због тога нестанка и на друштвеним мрежама и другим изворима, а нарочито 
на друштвеним мрежама, већ се појавио огроман број људи, ја ћу вам овдје, ако ми 
наравно дозволите и прочитати све то што је 24. и 25. што је служба за аналитику 
достављала, доста огроман број људи, који је ширио дезеформације, које су 
пријетиле да безбједност наруши у смислу да доведе до атмосфере линча.Ја сам тада 
кад сам чуо, кад ме је контактирао колега из Управе Криминалистичке полиције, а 
мене је контактиро, обзиром да Управа за организвоани и тешки криминалитет је 
надлежна за поступање у свим кривичним дјелима убиства извршена од стране 
непознатог извршиоца. Када је Управа формирана 2016. године, она је добила у 
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задатак да као основна организациона јединица се бави организованоим 
криминалом, оним кривичним дјелима изи области сузбијања злоупотребе опојних 
дрога, свим кривичним дјелима из Закона о сузбијању корупције и посебних облика 
привредног криминала и тешким кривичним дјелима, као што су тешка убиства, 
кривична дјела тешких разбојништава извршена у групи 3 и више лица, гдје су 
предмет напада банке итд. Ми смо тада преузели сва кривична дјела убиства из ЦЈ 
безбједности која су у том моменту била нерасвјетљена, у послоедњих 20 година, 
задужили инспекторе направили тимове и наставили да радимо по тим предметаима 
која нису била расвјетљена.У периоду нашег постојања од 2016. године, пракса је кад 
се пронађе мртво тијело, кад се сумња да би се могло евнетуално радити о 
кривичном дјелу убиства по непознатом, да се ми обвјестимо на вријеме и ми даље 
цијенимо да ли ћемо преузети предмет не у смислу даљих трагова и онога што 
упућује на то, да ли се ради о том кривичном дјелу или не. Више кривичних дјела, 
односно сва кривична дјела, од кад смо ми формирани, гдје је долазило до 
узнимерења јавности ми смо поступали, расвјетилили смо и случај из 2015. године, 
да не причам сад о томе, убиство Дојчиновић Раде у Бањалуци, све предмет који су се 
дешавали у том периоду, то је разлог зашто сам ја обавјештен. 

БОРЕНОВИЋ: Питање молим вас, само, да будемо- обзиром да сте ви начелник 
Управе за организовани и тешки криминалитет који ево има надлежност када су у 
питању и тешка убиства и ова дјела – ми данас функционишем у Анектном одбору и 
на бази одређеног пословника о раду Анкетног одбора – да ли у МУП у полицији 
постоји нека врста правилника или нека инструкција обвезујућа о начину вршења 
послова сузбијања кримналитета и оперативних метода? Да ли је по том поступању 
случај нестанка и проналаска мртвог тијела Давида Драгичевића у надлежности 
управе којом ви руководите директно? 

ИЛИЋ: Да. Значи ваше питање је широко. Ја не могу дати тако широк одговор. 
Значи врло сам јасно рекао, у надлежности управе су убиства извршена од стрне 
непознатог извршиоца. Сваки случај кад се сумња да би се могло радити о убиству 
ми се обавјестимо, о свим случајевима, а зависно од даљих доказа, са увиђаја, 
обудукције, других оперативно-тактичких истражних мјера или радњи, ми 
одлучујемо да ли ћемо преузети предмет у рад заједно са надлежном ПУ или не. То је 
потпуно јасно. И да Правилником регулисан систем обавјештавања како 
функционише.  

БОРЕНОВИЋ: Добро. Значи, управа криминалистичке полиције, Управа за 
организовани и тешки криминалитет, ви сте преузели надлежност да се бавите 
случајем страдања Давида Драгичевића након проналаска како сам схватио леша, 24. 
је ли тако?  

ИЛИЋ: Није тако. Питали сам кад сам обавјештен, и зашто сам обавјештен? То 
је одговор конкретан. Даље, ми још увјек у том моменту кад сам ја обавјештен не 
преузимамо предмет, али  

БОРЕНОВИЋ: Кад преузимате предмет? 
ИЛИЋ: Само полако, али се укључујемо,  на тај начин што ја позивам главног 

инспектора у Управи за организовани и тешки криминалитет, значи самим тим што 
има чин главног инспектора ради се о искусном полицајцу, који има 20 година 
радног стажа, да би добио чин глвног инспектора, и обавјештавам га да оде у ПУ 
Бањалука да изврши увид заједно са колегама у ПУ Бањалука, да се упозна са 
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чињеницама увиђаја и свим другим чињеницама, и да видимо да ли се ту ради још 
увјек ради о кривичном дјелу, изи наше надлежности или не. Значи главни 
инспектор Управе одлази тамо, заједно са колегом из Управе криминалистичке 
полиције који је још увјек присутан и са колегама из ПУ Бањалука, на састанку у ПУ 
Бањалука, они га обвјештавају, да је извршен увиђај, обавјештавју га о свим тим 
чињеницама, до којих се дошло приликом вршења увиђаја и он мене информише, да 
још увјек у овом моменту док се не изврши, да нема сумње у том моменту на 
кривично дјело убиство, али да морамо сачекати обдукцију и налаз вјештака да 
видимо шта је узрок смрти. Кад причамо о узроку смрти, то је основ за постојање 
кривичног дјела убиства или не. Значи то је основ- шта је узрок смрти у кривично 
правном смислу.И упознао ме наравно са свим другим чињеницама већ тада које су 
произиашле из предмета који је ПУ Бањалука, радила у вријеме нестанка, гдје смо и у 
тој анализи значи, дошли до тога да нема индиција у том моменту које указују на 
кривично дјело, причам о индицијама. Следећи дан, кад је извршена обдукција, 
након обдукције, овлаштени радници, укључујући радника управе, заједно још увјек 
са ПУ Бањалука и криминалистичком техником, са овлаштеним вјештаком, по 
наредби надлежног тужиоца др Каран Жељка, извршена је обдукција. На обдукцији 
др Каран, се изјасно о степену повреда, узроку смрти, упознао усмено што је увјек 
пракса да ми не би чекали, уколико се ради о неком кривичном дјелу убиства и гдје је 
год потребно хитно поступање, да нема упознао нас о узроку смрти и повредама, и да 
се не ради о кривичнонм дјелу, у том моменту са његовог аспекта у односу на узрок 
смрти, оно што је његова надлежност о кривичном дјелу убиства. То у принципу, тај 
дан, кад је завршена обдукција, од стане моје Управе, је на наки начин на тај предмет, 
не стављена тачка, него ми смо сматрали да нема елемената за постпуање у том 
оменту наше Управе, наравно сагледали смо материјал који је прикупила у том 
моменту ПУ Бањалука, ради се обимном материјалу, они су радили у вријеме 
нестанка тог лица. Сљедећи дан, то је понедјељак, чини ми се, ја кад сам доашо на 
посао, позван сам од стране директора полиција, и да дођем на састанак у ЦЈБ или ПУ 
Бањалука, у 9,00 часова.Разлог мог позивања у том оменту информације, које 
директор је већ био мислим у 8,00 сати на састанку у Окружном тужилаштву, 
информације које су указивале на огроман број информација, путем друштвених 
мрежа, заказивање протеста, позива на линч, одеђени лица, која се доводила у везу 
на узимање ствари у своје руке, итд итд. Директор је цијенио да је због тога, да 
постоји могућност да ће бити ситуација безбједносна нарушена. Ја одлазим у ПУ у 
Бањалука у 9,00 часова, тај дан, и ту, на састанку са начелником ПУ колегом из 
Управе криминалистичке полиције, директором полиције и ту смо позивали још 
одређене сараднике, који су поступали из ПУ Бањалука  у том предмету, гдје смо се 
упознали, добили смо и овај аналитички извјештај, који указују на то, да је огроман 
број путем друштвеним мрежа, јако ружних порука, кад кажем, ружних са аспекта 
нарушавања безбједности и да би се могло десити да то прерасте у озбиљније 
нарушавање безбједности. 

БОРЕНОВИЋ: Господине Илићу- ко се бавио у том тренутку, ко се бавио 
случајем смрти Давида Драгичевића, пустите сада то, ја реци ко се бавио? 

ИЛИЋ: У том моменту још увјек се случајем бави ПУ Бањалука, заједно са 
мојим главним инспектором и још једним радником који учествује од момента 
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проналаска у свему до што је до тада урађено, апсолутно им је познат предмет 
околности. 

БОРЕНОВИЋ: Ко је организовао прес конференцију, 26. марта 2018. године. 
ИЛИЋ: Након тог састанка, ми смо руководни радници, а кад кажем, 

руководни, да будем прецизан, ја, директор полиције, начелник полицијске управе и 
колега из управе кримналистичке полиције, смо донијели одлуку, да треба одржати 
конференцију за штампу, јер имам овдје, могу вам показати, на доста друштвених 
мрежа је чак и то тражено да полиција изађе са свим чинњицама итд.Друга одлука 
коју смо донијели да због узнемирања јавности и свих ових ствари које сам говорио, 
Управа преузме предмет, тај дан, да још једном ппогледа све чињенице које су у 
складу са законом утврђене, овдје желим да кажем, да не постоји нешто што се зове 
истрага из почетка. Итрага је једна, она има један почетак, и један крај, значи у том 
моменту све што је ПУ Бањалука урадила, а урадила је у складу са ЗКП и другим 
законима, су валидни документи. Ти владини документи, кад су нама предани у рад, 
наравно ми смо њих користили за све закључке које смо ми извлачили. У том 
моменту, кад је одлучно, значи кад смо ми дошли до тога да одржи конференција за 
штаму... 

БОРЕНОВИЋ: Ко је одлучио? 
ИЛИЋ: Ја, директор, начелник ПУ Бањалука и колега из управе 

криминалистичке полиције, начелник јединцие за општи криминалитет, смо били 
става да треба одржати конференцију за штампу. Кад смо одлучили да ту, и упознати 
јавност са свим чињеницама које су до тада утврђене у предмету.  

БОРЕНОВИЋ: Значи, само да потврдим, вас четворица сте донијели одлуку да 
одржите прес конференцију, два дана након проналаска мртвог тијела Давида 
Драгичевића. Је ли тако?  

ИЛИЋ: Тачно. 
БОРЕНОВИЋ: Ви сте учествовали на прес конференцији – да ли је пракса да на 

прес конференцији када је у питању ова квалификација и ово дјело учествујете ви? 
ИЛИЋ: Много пута сам учествовао на свим конференцијама МУП-а с обзиром 

да је предмет у том моменту преузела Управа за организовани и тешки 
криминалитет, договорили смо се уз консултацију министра унутрашњих послова, уз 
конслултацију министра унутрашњих послова, уз консултацију, није тачно да смо 
били, причам то због разних информација у мдеијма негдје на састанку код министра 
итд, апслутно не тачно. Значи упознали смо га с тим да треба одржати конференцију, 
да је огроман притисак јавности, да јавност тражи да се обратимо, а на мене је пала 
одлука да ја то урадим, с обзиром на тежину предмета са аспекта појаве 
дезинформација. Због притиска јавности, на крају, крајева све друго што се 
дешавало, дешавало се због притиска јавности, па укључујућчи и нас овдје који сад 
сједимо.  

БОРЕНОВИЋ: Зашто на то прес конференцији, оно што је кључно питање и нас 
то заиста интересује – зашто на прес конференцији није био тужилац? И зашто је на 
прес конференцији био патолог? 

ИЛИЋ: Врло јасно ћу вам одговорити. На прес конференцији сам ја позвао др 
Карана да учествује, наравно претходно смо се консултовали, на Колегију, да га 
позовемо, зато што  у том моменту ја нисам имао писани налаз др Карана. Било, а био 
је огроман притисак јавности, било би крајње некоректно и непрофесионално и 
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нисам себи хтио да дозволим да препричавам његов налаз, да кажем др Каран је нама 
јуче рекао то, а у том моменту нисмо имали његов налаз, а било је неопходно да се 
говори о повредама и узроку смрти. Ја сам позвао др Карана и питао – да ли је вољан 
испред Завода за судску медицину Републике Српске да се појави на тој 
конференцији и да говори о повредама.Зато сам приликом конференције и рекао да 
нећу говорити о повредама, јер то је посао др Карана, а налаз који тренутно имам код 
себе, његов, тад нисам имао. И то је разлог зашто смо њега позвали.Што се тиче 
тужиоца, тужилац, ја се не сјећам да је икада учествовао на било којој конференцији 
за штаму МУП-а из следећих разлога: МУП на свим конференцијама, саопштењима, 
на којима сам учсствовао нарочито у последње две године, од кад сам начелник 
управе за организовани криминалитет, јавност обавјештава о чињеницама и 
пословима који су производ њеног рада, односно оно што је МУП утврдило, за нека 
кривична дјела, укључујући и кривична дјела гдје је казна затвора до пет година, да 
се тужилац обавјести рок је седам дана, тужилац јавност обавјештава о оним 
стварима које он у свом поступку утврдио, што је поступак тужилаштва. Ми кад 
неког лишимо слободе, кад поносимо извјештај, кад утврдимо постојање основа 
сумње, да постоји неко кривично дјело или не, или било којим другим активностима 
Министарства, обавјештавамо јавност, увјек је до сада тако било и не сјећам се да је 
икада био тужилац у било ком предмету. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли сте обавјестили тужиоца о прес конференцији?  
ИЛИЋ: Да ли је тужилац обавјештен (да ли сте га обавјестили), обзиром да је 

био директор, ја лично не, али пошто је директор полиције, био код њега у 8,00 то је 
питање за њега. Али оно што желим да овдје кажем, након што смо завршили са прес 
конференцијом, у контаку са главним тужиоцем г. Лепиром, исти је пренио мени, а 
колико сам чуо од директора и њему, да су врло коректно и професионално изнијете 
чињенице на конференцији за штампу и његов став је био да је та конференција да 
ће се на оносву те конференцији јавности пружити информације које је јавност 
тражила и да ће то позитивно утицати на даљи ток развоја,  

БОРЕНОВИЋ: Ко вам је то рекао? 
ИЛИЋ: Господин Лепир, лично мени, након конференцији.  
БОРЕНОВИЋ: Након прес конференције исти дан. 
ИЛИЋ: Након пресконференције, немојте ме држати за ријеч, да ли је било 

исти дан или други дан, али је било непосредно после те.  
БОРЕНОВИЋ: Зашто, врло је важно, ви нисте обавјестили тужиоца тај да о прес 

конференцији, тужилац није имао обудукциони налаз. 
ИЛИЋ: Ја лично не. Ја лично не.  
БОРЕНОВИЋ: Ви нисте. Да ли је на вас ико утицао када је у питању случај 

смрти Давида Драгичевића? 
ИЛИЋ: Господине Бореновићу, ја сам почео у МУП-у да радим прије више од 20 

година.... 
БОРЕНОВИЋ: Питам вас, само, реците да или не? 
ИЛИЋ: Па пустите ме да одговорим, .... на пословима криминалистичке 

полиције, радио сам на свим пословима, од инспектора, начелника, руковдоног 
радника, задњих 20 година. На мене није нико вршио било какав притисак ни раније 
ни сад. У својој каријери сам лишавао слободе подносио пријаве и представнике 
политичких партија и полицајце, и чланове породица наших полицајаца, и сва она 
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друга лица и жао ми је што су све институције укључујући и МУП подлегле притиску 
јавности укључујући у тужилаштво и све друге институције, ако ми дозволите на 
крају и као човјек и професионалац волио бих да кажем о том пар ријечи,како је која 
институција подлегла притиску. 

БОРЕНОВИЋ: Реците. 
ИЛИЋ: МУП прво ћу кренути од институције у којој ја радим, је подлегло 

притиску јавности на следећи начин. Ево, највише се то манифестовало када је 
донешена одклука да се предмет из Ураве за организовани и тешки криминалитет 
пребаци у управу, односно да на даље поступање Управи криминалистичке полиције. 
Не зато, што ми сматрамо да колеге из Управе криминалистичке полиције тај посао 
не знају или неће радити, то је не битно која ће управа поступати у предмету, не зато 
што ми мислимо да нешто треба да скаријемо, напротив, ја сам био један, с обзиром 
да сам оптуживан, за најтежа кривична дјела овдје, коме је на неки начин лично то 
одговарало да се цијели спис пребаци неком другом, јер није било потребе да се било 
ко или било шта крије. Међутим, након 21 годину доживио сам уз пуно уважавање 
овдје, доживио сам, да оштећени каже, цитирам – ти нећеш радити предмет, и неће 
радити твоја управа, него ћеш ти радити предмет и радиће твоја управа, зато што 
има лично повјерење и познанство са одређеним колегом, што није уопште спорно. 
То је апсолутно један од разлога због чега се подлегло пристику. Даље, да не тражим, 
овдје, могу то главе рећи, чисто да не би нешто заборавио, наравно ми смо предали 
пердмет, што није уопште спрно, нисам имао никакав проблем, да се ја лично изузме 
из истраге, јер сам прозиван у јавности, не знам, да сам салучесник, или шта већ, не 
могу се тога ни сјетити, а Управа за организовани има 30 људи који су поступали у 
предмету који раде професионално свој посао, никада се није десило да се изузме 
неки суд или неко тужилаштво, можда појединац, то је један вид притиска, што се до 
сад десило без било каквог разлога.Други вид подлијегања притиску јавности је 
Тужилаштво. Ево сад ћу вам рећи и на који начин, ми смо поднијели Извјештај.... 

БОРЕНОВИЋ: Господине Илић, ако можете само кратко, зато што сад улазимо у 
једну другу димензуију, ви сте говорили о пристику на МУП и о вашем раду, ја 
предлажем, да отвроимо могућност да се постави питање, завршите мисао. 

ИЛИЋ: Да би био краћи, тужилаштво прије подношења извјештаја 
тужилаштву, више пута сам имао контакте са главним окружним тужиоцем г. Лепир 
Желимиримо, и са поступајућем тужиоцем УЈТ Врећо Далибор. Након конференције 
за новинаре г. Лепир је лично мени, а како сам чуо од директора полиције и њему 
рекао да је конференција за новинаре била јасна да су изнесене све чињенице, да је 
то добро са аспекта узнемирање јавносдти и ширења деизинформација. Прије 
подношења извјештаја о смрти, Давида Драгичевића позвао сам на састанак 
поступајећг тужиоца Врећу Далибора, којег сам заједно са цијлим истражиним тимом 
који су чинили руковдони радници Управе и ПУ Бањалука, упзнао о свему, о све и 
једној чињеници и питао да ли има било шта што требамо подузети прије 
подношења извјештаја тужилаштву и донесена је одлука да се поднесе извјештај, да 
нема у том моменту за било којом другом радњом.Након што је извјештај запримљен 
у УЈТ Бањалука, у контакту са главним тужиоцем Желимиром Лепирем, исти је рекао, 
да је све урађено законито, професионални и благовремено како сам информисан, 
исто је поновио у контакту и са директором и министром. Након подношења 
извјештаја на неколико сасастанака ОЈТ Бањалука на којима сам био присутан, 
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анализирали смо радње које још треба урадити, што смо радили по захтјеву тужиоца, 
одмах исти дан. То се практично свело, на провјере на већ више пута провјераваних 
чињеница, што се зове подлијегању притиску. Све ово вријеме док је ОЈТ поступиало 
по предмету имао сам врло коректан и професионална однос са г. Лепиром, колико је 
и шта урадио притисак јавности, нисам био свјестан, до посебне сједнице НС када у 
обраћању посланицима г. Лепир каже, да је Драгичевић Давор од њега тражио да се 
само ја изузмем из истраге. Ако је само то тражио г. Давор Драгичевић, онда је 
нејасно зашто је организован испред Тужилаштва 4 дана након што сам ја изузет из 
истраге. Значи ја више не радим ни моја Управа. Значи није он само, г. Давор то 
тражио. На крају излагања, још једна чињеница, г. Лепир образлаже заслуге, тужиоца 
Лаботића, како је урадио много посла последње двие године, а г. Лаботић је по 
питању дрога, и сузбијања опојсних дрога, г. Лаботић то радио са мојој управом. 
Даље, на крају излагања г. Лепир каже да је добио, (опростите молим вас, нама, 
добићемо ми то) да је добио велики спис, показујући руком, на тај спис, што је добио 
од ове Управе којом ја руководим, а онда каже, истрага креће из почетка, нарочито 
сад. Ја не разумијем, о каквом се почетку ради, и каквог почекта истраге, истрага је 
једном кренула и може да се настави, а да почне из почетка не може. 

Није, познато мени за 20 година, да је икада било који кривични предмет, 
тужилаштво формирало тим од више тужилаца. Мени није познато, а познајем све и 
један предмет, бар задњих 15 година. 

БОЕРНОВИЋ: Добро, то ћемо видјети са тужилаштвом. 
ИЛИЋ: Ја вам говорим шта је притисак, укључјући више тужилаца. Даље, 

дозволите ми да завршим, овдје се ради о чињеници шта ради притисак јавности. 
Даље, радња полиграфисања, мени није познато, да је икада у тужилаштво тражило 
да се над неким лицима изврши рада полиграфисања, а камо ли да је оно 
предузимало ту радњу, обзиром да то није ЗКП нигдје дефинисано, то је 
криминалистички аспект, да не улазим сад у то. Значи, нарочито што се са великим 
степеном вјероватноће може о томе говорити, али то није посао тужилаштва. То 
тужилаштво ради због притиска јавности, јер не зна шта више да уради, да се докаже 
да се поступа по том предмету. То је моје мишљење.Даље. 

БОРЕНОВИЋ: Добро, хвала вам, ви сте ево довољно што сте рекли, мисилм да 
ми треба да отворимо ево могућност за питања, ево изволите г. Гламочак. Ајде г. 
Радовановић, само кратко.  

РАДОВАНОВИЋ: Само једна констатација, 35 минута г. Илић, овдје држи 
поново конференцију за штампу, 35 минута смо изгубили ако ћемо на тај начин 
наставити радити, ми би ишли.  

БОРЕНОВИЋ: Бићемо краћи, изволите колега.  
НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Добар дан, г. Илићу када се, на који начин сте ви, 

односно ваша Управа укључена у предмет, је ли наредбом министра или неког 
другог, и која је ту процедура преузимања предмета? 

ИЛИЋ: Мало прије сам објаснио процедуру, на састанку на којем је био 
присутан директор полиција и рукводони радници потврду за ту одлуку, директор 
полиције је донио одлуку да ми преузмемо тај предмет. 

ГЛАМОЧАК: То донио одлуку, али постоји неки писмени траг. 
ИЛИЋ:Не постоји писмени траг и није пракса у МУП да се доноси писмени траг 

о томе. 
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ГЛАМОЧАК: А код изузимања предмета од вас? 
ИЛИЋ: Код изузимања предмета постоји наредба министра. 
ГЛАМОЧАК: Наредба министра. 
ИЛИЋ: Јесте. 
ГЛАМОЧАК: А наредба за преузимање предмета, нема никаква ни од кога. 
ИЛИЋ: Нема, зато што се ради о редовном послвоима. 
ГЛАМОЧАК: Добро, хвала вам. Када је одржан прес истрага није била завршена, 

је ли тако, предмет није отишао тужилаштву, обдуцент није био завршио свој налаз. 
А ви сте држали прес у овом саставу. Гдје вам је био тужилац и који је тужилац тада 
био поступајући.  

ИЛИЋ: Рекао сам вам мало прије, што се тиће тужилаштва и преса, једино да 
поновим то исто, који је тужилац био поступајући,  

ГЛАМОЧАК: ТАда у вријеме преса. 
ИЛИЋ: У том моменту, да ли је г. Врећо, добио у том моменту добио предмет 

или не, не могу се сјетити.  
ГЛАМОЧАК: А када је предмет прослијеђен тужилаштву? 
ИЛИЋ: Предмет је прослијеђн тужилаштву 28.3. 
ГЛАМОЧАК: А прес је био 26. па онда није Врећо могао добити предмет.  
ИЛИЋ: Питали сте ме, био је увиђај, значи тужилац је поступао од увиђаја, ако 

сам вас разумио, пошто су била два тужиоца, питали сте ме који је тужилац.  
БОРЕНОВИЋ: Да ли знте који је тужилац 26. био пуступајући? 
ИЛИЋ: Не знам, који је био тужилац на увиђају, не знам, у том моменту не знам 

на памет, једино да погледам у спису, како се зове жена. 
ГЛАМОЧАК: Реците ми, када ви и како ви доводите у везу ову провалну крађу у 

ову кућу Рађен, са смрти покојног Давида. 
ИЛИЋ: Ја сам предложио, да прочитам Извјештај који смо доставили 

Тужилаштву, то ми није дозвољно, из тог извјештаја, се све види. (реците кратко) 
значи тај посао, прије конференеције за штампу, ми смо сјели у ПУ Бањалука, лично 
ја, понов сам извршио увид у комплетан предмет, до тад је Бањалука све радње 
практично које смо ми ставили у свој извјештај урадила и саслушала свједоке, и 
полиграфисала лица, преко 50 и нешто свједока је саслушала, много службених 
забиљешки обављено информативним разговорима, већ изузела све оне камере о 
којима сам ја вама говорио итд, итд.Ја сам на конфеенецији за штампу трудио колико 
је то било могуће, да бираним ријечима говорим о догађају и ни једног момента 
нисам употријебио било кавку ријеч, а раније сам чуо, кад се то исјече ти сегменти у 
јавности, пусте, да је то практично испало, да сам ја практично мртвог човјека 
прозивао разним именима, што није тачно. Конференција се и сада може погледати 
траје 22 минута, ја користим термин, више пута у овом моменту, највјероватније у 
овом моменту, највјероватније, то је кримиалистичка верзија итд. Ја сам и говриим 
да ћемо наставити са прикупљањем обавјештења, и тврдим, да у том моменту нема 
елемената о постојању кривичног дјела, то што сам тад тврдио на конференцији, 28. 
сам доставио тужилаштву. Тужилаштво је имало право, да исти дан, донесе наредбу о 
спровођењу истраге о убиство, апсолутно његово право. 

ГЛАМОЧАК: Може ли само г. Илићу, одошмо у ширину, ви на пресу 
констатујете, да се ради о задесној смрти.  

ИЛИЋ: Није тачно,  
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ГЛАМОЧАК: ...ево ја читам, стенограм, са преса,  
ИЛИЋ: Једино да пустим прес... 
ГЛАМОЧАК: Ево, ово је неоспорно утврђено кретање Давида Драгичевића и 

криминалистичка верзија јасно уакзује да се ради о задесној смрти, значи он је на 
одређен начин, овај вјероватно пао, кећући се овом маршутом, у ријеку Црквену. 

ИЛИЋ: Ево да вам објасним, на конкретно питање, после тога, а и тада а и на 
конкретно питање неког од новинара, на крају конференције, јасно кажем, - да у овом 
моменту се највјероватније ради о задесној смрти.  

ГЛАМОЧАК: Зашто? 
ИЛИЋ: Зато што нема ни једна индиција, нити било који други доказ, ево да не 

причам о записнику обудцента, који је такође јасан, да је извршено кривично дјело 
убиство. Постоје два разлога, постоји задесна смрт и самоубилачка. 

ГЛАМОЧАК: Добро, то смо већ чули, а реците ми сада, не постоји ни једна 
индиција да постоји кривично дјело убиства? Да ли сте ви имали прилику визуелно 
да прегледате леш или да вас је неко упознао да на лешу постои повреде.  

ИЛИЋ: Наравно упознали смо, имамо фотодокументацију, могу вам и 
показати. 

ГЛАМОЧАК: Да ли су те повреде доводиле у сумњу, да је можда извршено 
кривично дјело, тим повредама. 

ИЛИЋ: Не, не.  
ГЛАМОЧАК: Не. Добро хвала. У једном извјештају МУП-а каже да вам је мајка 

донијела видеонадзор, из овог, је ли тачно, јесте ли ви имали тај налаз или вам је 
мајка донијела снимке видио надзора. 

ИЛИЋ: У вријеме потраге мајка је донијела у полицијиску станицу видео 
надзор, и дала тамо дежурном полицајцу, рекла дала одређену изјаву, веће је више 
пута понављана, да је то је њен син, да се вјероватно крије у некој викендици.... 

ГЛАМОЧАК: Добро, а можете ли само одговорити, опративно сте провјерили 
да се на том видо снимку, појављују и друга лица за вријеме провалне крађе, да ли 
сте идентифковали да ли вам то доводи ишта у сумњу? 

ИЛИЋ: Не доводи ишта у сумњу, идентификовали сте. 
ГЛАМОЧАК: Шта су та друга лица, коју су ону улогу имали у периоду крађе, 

налазе се у том простору. 
ИЛИЋ: Не разумијем, шта.. 
ГЛАМОЧАК: Већи број лица се за вријеме провалне крађе... 
ИЛИЋ: Не ради се о већем броју лица, ради се о два лица, утврђено је све у 

предмету, ко су лица, идентификована су, шта ту раде, саслушани су мислим девет 
пута, ако не и више. 

ГЛАМОЧАК: У извјештају Мнистарства стоји да за вријеме увиђаја провалне 
крађе у кућу, изузети одређени предмети, чини ми се лаптопа, кабал, неки новчаник 
и флаша, да ли су утврђени трагови икави на тим предметима, имате ли 
информације. 

ИЛИЋ: Ја сам кад смо преузели предмет практично заједно са истражним 
тимом, донио одлуку да се тај увиђај тамо изврши, да би и на тај начин, и поред, то 
сам рекао и прес конференцији да ћемо наставити радити, да ћемо прегледати ријеку 
и да ћемо све друге радње које би доказале.... 

ГЛАМОЧАК: Извните молим вас,  
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ИЛИЋ: Узети су узорци, извршен је увиђај накнадно, тада,  
ГЛАМОЧАК: је ли вршен претходно код саме пријаве крађе. 
ИЛИЋ: Мислим да не, није вршен. То је чињеница, достављени су наредбе за 

вјештачење за тим, мислим да нису били стигли резултати док је предмет био код 
мене.  

ГЛАМОЧАК: Де ми реците, не знам да ли сте ви били у предмету или вам је био 
изузет предмет – да ли је било потреба, да ли је било индиција за другом обдукцијом, 
и зашто је до ње дошло? 

ИЛИЋ: Не знам зашто је дошло до друге обдукције. 
ГЛАМОЧАК: Не знате. 
ИЛИЋ: Није било потреба ако мене питате професионално. 
ГЛАМОЧАК: да, да. Кажете да сте се прије преса констатовали са тужиоцем 

Врећом, онда је он био укључен у предмет. 
ИЛИЋ: Нисам то рекао, прије преса, нисте ме добро разумијели.  
ГЛАМОЧАК: Добро, имамо стенограме свакако. Кад је Врећо укључен у 

предмет по вама? Сјећате ли се?  
ИЛИЋ: Не знам, знам да је прије подношење извјештаја, рецимо ако је 

извјештај подношен 28. да је он 28. или 27. навече дошао код нас на састанак, гдје су 
му презентоване све чињенице и тражено од њега да наложи евентаулно још нешто 
да радимо. 

ГЛАМОЧАК: Добро, можете ли ми још мало појаснити, нисам вас најбоље 
разумио, да ли је било полиграфисања одређених лица или није, јер у извјештаја, у 
току истраге, од кад је пронађено тијело, и прије. 

ИЛИЋ: И тада и прије. Наравно.  
ГЛАМОЧАК: Пошто је начелник за организовани криминал, да ли сте се 

бавили и да ли нам ишта можете рећи у вези са пријетњама судијама, тужиоцама 
непосредно након примања овог предмета у Тужилатшву. 

ИЛИЋ: Могу, те пријетње су дошле путем мејл адресе, негдје из иностранства 
радило се о једној продици чини ми се бићеш убијен, добило је више тужилаца који 
немају баш никакве везе да се то може повезати са њиховим послом,не причам о 
овом догађају. Него са било којим послом који они раде, неки од њих раде на 
приврендом криминалу, неко на неким другим пословима, чак ни они лично се нису 
могли повезати, добио је и г. Тегелтија, који није тужилац, него ради у ВСТС.  

ГЛАМОЧАК: Можете нам рећи, за истрагу, јесте ли приближно 
идентификовали пошиљаоца. 

ИЛИЋ: Није, идентифкован пошилац, али нема индиција да се ради о озбиљној 
пријетњи. 

ГЛАМОЧАК: Још сам прескочио једно питање, ви сте на пресу рекли да вам још 
од доказа недостаје лаптоп. Кад је он пронађен? 

ИЛИЋ: Лаптоп, морам видјети сад датум, (добро, али је пронађен, после преса) 
одмах непосредно да ли следећи дан, јер смо тад наложили мјере које треба да се 
раде, ја сам већ рекао ту на пресу, шта треба да радимо. 

ГЛАМОЧАК: Извињавам се, кад сте ви искључени из предмета, ваша Управа? 
ИЛИЋ: Чини ми се 19.4. 
ГЛАМОЧАК: Добро, касније су ишла нека додатна која нису у вашем, хвала ја 

немам више питања предсједниче. 



59 
 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Хвала, Горан Ђорђић, члан Анектног одбора, имам само 
неколико питања, пошто је ваша управа доставила ОЈТ извјештај, и објашњено нам је 
у извјештају и ту је веома опширно наведено које су све радње углвном предзете, ви 
сте човјек који сте дуго у полицији, бавите се овим радњама, да ли сматрате да је 
нормално да Управа криминалистичке полиције, која послије од вас изузела 
предмет, 8. 5. од Завода за судску медицину Републике Српске тражи да се доставе 
подаци који се односе на токсиколошка вјештачења, правлиника, особе  и слично. 
Када је предмет већ у тужилаштву, ево као професионалац фда ми кажете да ли 
мислисте да је то уобичајена праска и како то тумачите. 

ИЛИЋ: Доводите ме у једну незгодну позицију да коментаришем рад колега из 
друге управе, не знам зашто су то тражили, најбоље да њих питате, зашто су 
тражили, не знам шта је мотив, шта је разлог, зашто су тражили, да би могао дати 
адекватан одговор. 

ЂОРЂИЋ: Ја вас питам као професионалнца пошто је тужилашво преузело 
случај, ваша управа то не би урадила. 

ИЛИЋ: Па обично налази који се раде не по наредби тужилаштва добије 
тужилац, али није спорно да их ми имамо у спису обзиром да их ми истражујемо, 
улога неки догађај, тако да нам требају некада ти налази вјештачења и нама и њима 
у спису, оно што они имају успису, углавном имамо и ми, бар вечину тога. 

ЂОРЂИЋ: Не, не, можда се нисмо разумијели. 
ИЛИЋ: Не знам зашто је управа тражила да би вам дао адекватан одговор, 

можда је њихов разлога што су тражили оправдан, а можда и не. Не знам. 
ЂОРЂИЋ: МИнистар унутрашњих послова се 10.5. се рефереише на тај налаз и 

говори о њему и то је вјероватно био разлога зашто је УКП то тражио из Завода за 
судску медицину, ево само сам таржио вашу као професионалац. 

ИЛИЋ: мени, ево покушаћу да вам одговорим да појасним, тај налаз 
вјештачења, на присуство неких супстаници у овом случају опојних дрога, за мерне у 
овом предмету није посебно важан, није ни битан, да ли је то лице било под 
одређеним утицајем наркотичких средстава или не, потпуно ирелеватно за сам 
кривични предмет, не битно је за његову смрту и за сам предмет, нема неки велики 
значај, обзиром на све. 

ЂОРЂИЋ: Ваше мишљење, да то првобитно вјештачење није имало неки 
велики значај, за читав ток... 

ИЛИЋ: Та чињеница узорак урина или крви, или биолошких трагова се узима 
из разлога, да се утврди да ли не постоји нека супстанца да узрок смрти није 
тровање, итд, да појасним из неких других разлога.... 

ЂОРЂИЋ: Г. Илићу, нама је г. Каран много говорио о томе, ја вас чисто питам 
из ваше улоге, начелника такође једне управе, значи говоримо... 

ИЛИЋ: Мени чињеница присуство опојних дрога, не битна је са аспекта 
криминалистичке истраге. Не битна је. 

ЂОРЂИЋ: Могу ли вам поставити још једно питање, минситар здравља г. 
Богданић је усмено наложио реобдукцију тијела, шта ви о томе мислите како 
начелник управе полиције. 

ИЛИЋ: Мислим да се то никад није десило, од кад ја радим, да је апсолутно не 
потребно у кривично правном смислу, али исто тако мислим да је то министар 
урадио под притиском јавности, с циљем да изађе породици у сусрет, као што смо и 
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ми предмет пребацили, као што је заказана НС, као што је свашта се десило у овом 
предмту под притиском јавности. 

ЂОРЂИЋ: Само још једно питање . када се пронађе тијело, да ли је уобичајена 
пракса да мртвозорник изађе на лице мјесто, или је одлуком ваше управе односно ПУ 
Бањалука одлучено да то буде испред Завода за судску медицину.  

ИЛИЋ: То зависи заиста од тога од сумњи на било шта, ако се ради, или да 
кажемо да нема трагова који указују на било коју другу смрт, рецимо на природну, на 
отвоеном је пронађен леш, пронађено тијело, нема трагова који указују на насилну 
смрту, а насилна смрт је и задес и утопљење, итд, то све знате, и онда изађе 
мртвозорник, ако има сумњи да би се могло радити о кривичном дјелу, онда изађе 
вјештак за судску медицину.  

ЂОРЂИЋ: И ваша управа је обавјестила вјештака из Завода за судску 
медицину.  

ИЛИЋ: да, да, ја мислим чак да сам позвао др Карана, да видим да ли ће ићи, он 
је већ био кад сам га ја назвао, на увиђају и дуго сам радио као инспектор на Одсјеку 
за крвне деликте и увјек је била пракса, ја лично мислим, кад од самог увиђаја буде 
укључен патолог, односно вјештак за судску медицину из простог разлога, зато што 
он и прије обдукције а нама вријеме игра велику улогу, кад је кривично дјело, он 
може на основу визуелног прегледа на самом увиђају, можемо нам указати на 
евентуалне неке сумње.... 

ЂОРЂИЋ: Разумијем, вас, само нисам баш најбоље схватио, ви сте рекли, да сте 
га ви позвали, а он је већ био на лицу, значи позвао га је неко други. 

ИЛИЋ: да, да, тужилац, који је тад наредио обдукцију и колеге из ПУ већ су 
почеле са вршењем увиђаја, кад је мене колега из УКП обавјестио да се ми ми 
укључимо, и онда сам ја тад од тог момента. 

ЂОРЂИЋ: Ево само још једно питање и завршавам- ви сте свјесни да овај 
Анкетни одбор покушава да расвјетли све релевтне чињенице, то је потпуно јасно, и 
питам вас – ево дуго година радите у служби, да ли је могуће да тијело које је 
пронађено, сами сте рекли, постоје постојала основана сумња или сумња како год, 
позван је вјештак из Завода за судску медицину, који је костатовао и утврдио на лицу 
мјеста. Да ли је у пракси без обзира који је дан у недјељи у питању, да ли је то викенд 
итд, се то тијело пошаље, остави без одређеног надзора на Градско гробље у 
Бањалуци, које је једино мјесто и да тај леш тамо преноћи и да ли је могуће да у том 
периоду може доћи до стављања одређених предмета, пошто је тијело без надзора, 
одређених предмета у џепове или слично. Да ли то утиче на даљњу истрагу, значи да 
ли имате надзор у том периоду, у том времену кад је тијело на неки начин изван 
вашег надзора. 

ИЛИЋ: Апсолутно разумијем ваше питање, увјек у пракси, кад се пронађе 
мртво тијело, кад се деси кривично дјело и кад се пронађе мртво тијело, обдукција се 
ради сљедећи дан. Зашто је то тако, мислим да се то односи на поступање др Карана, 
односно Завода за судску медицину, то су нека њихова правила која вам он може 
појаснити. Знам увјек, да се врло ријетко, не могу тврдити никада али ја се не могу 
сјетити да се одмах после неког кривичног догађаја, после смрти ишло на обдукцију, 
24 сата, односно следећи дан, се то ради. Какав је надзор, тамо гдје, не знам, заиста, 
наравно да они имају и поритирску службу и све оно што треба да имају, да ли 
постоји могућност да неко нешто уради, постоји..  
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ЂОРЂИЋ: То ћемо њих питати, само сам вас хтио питати, г. Каран је рекао да 
није провјеравао садржину џепова, ја вас питам, да ли је ико од полицијских 
службеника, ваше управе или УКП-а провјеравао садржину џепова на лицу места кад 
је дошао на увиђај. 

ИЛИЋ: Ја мислим да није, обзиром да је на увиђају цијела увиђајна екипа, може 
се то видјети у записнику. 

ЂОРЂИЋ: Хвала, хвала.  
БОРЕНОВИЋ: Само додатка – чија је одлука да се леш одвезе на Градско 

гробље у мртвачинцу, горе.  
ИЛИЋ: Поступајућег тужиоца који води увиђај.  
БОРЕНОВИЋ: Хвала. 
РАДОВАНОВИЋ: Захваљујем, ево 55 минута смо потрошили, па бих молио, да 

Анектни одбор, г. Илића па има могућности да му наложи, да ми на врло једноставна 
питања даје једноставне и концизне одговоре. 

БОРЕНОВИЋ: Ја мислим да је то врло важно, да би смо искористили 
максимално вријеме, на ваша питања да добијемо врло кратке одговоре.  

РАДОВАНОВИЋ: Пошто смо оба професионалци, да не губимо вријеме на 
демагогију.  

Значи, казали сте, да вас је службено лице, колега обавјестио да је приликом 
проналажњеа мртвог тијела, Давида Драгичевића уочено некаква повреда, због које 
неко сумња да је у питању тешко убиство. Јесте ли тако изјавили? 

ИЛИЋ: Мисим да нисам. Да је у питању тешко убиство, то нисам изјавио. Да 
постоји сумња... 

РАДОВАНОВИЋ: Пошто сте објашњавали, ваше надлежно... 
ИЛИЋ: Да постоји сумња да се ради о кривичном дјелу убиства. 
РАДОВАНОВИЋ: добро,  одлично, разумијемо се, али кад сте објашњавали своје 

надлежности, рекли сте да сте надлежни и за тешка убиства, исто тако сваки 
полицајац Републике Српске је надлежан да предузима службене радње по 
кривичном дјелу било коме, свако има право да прикупља доказе, обвјештења, то је 
питање опште надлежности и прописане чак ЗКП-ом. Али да не губимо 
вријеме.Значи можете ли нам рећи иднетитет тог лица, функцију и чин. 

ИЛИЋ: Начелник јединица за општи криминалитет у Управи 
криминалистичке полиције, Кудрић. 

РАДОВАНОВИЋ: Кудрић вас је обавјестио. Како је он дошао до тога, до тог 
податка, да има некаква сумња. Није вам познато.  

ИЛИЋ: Не знам, он је начелник Одјељења, јединице за општи криминалитет у 
Управи криминалистичке полиције која је надлежна за трагање, између осталог за 
нестала лилца и вјероватно је обавјештен од својих сарадника. 

РАДОВАНОВИЋ: И он је вама рекао, отприлике, можете ли нам свамо у две три 
реченице рећи пошто је то вјероватно и трајало, двије, три реченице, шта вам је 
тачно рекао. 

ИЛИЋ: Рекао ми је да је пронађено мртво тијело, да постоје информације у 
јавности које говори да се ради о убиству, на друштвеним мрежема, на свим оним 
изворима, да има лице неку повреду на челу и да би било добро, мислим да се чак 
консултовао и са директором полиције, да би било добро да се већ од тог момента 
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укључи Управа која је надлежна за кривична дјела убиства извршена од непознатог 
извршиоца. 

РАДОВАНОВИЋ: И кад се ви тачно укључујете? 
ИЛИЋ: Рекао сам мало прије, да сам ја одмах по окончању тог разговора 

укључио главног инспектора. 
РАДОВАНОВИЋ: Је ли био увиђај завршен? 
ИЛИЋ: Управа за организовани и тешки није вршила увиђај 
РАДОВАНОВИЋ: А је ли био завршен,  
ИЛИЋ: Није био завршен у моменту разговора мог и његовог. У моменту 

разговора. 
РАДОВАНОВИЋ: Да ли ваша службена лица су била присутна у радњама 

увиђаја? 
ИЛИЋ: Не, кад су дошли у ПУ Бањалука, на састанак увиђај је већ био завршен.  
РАДОВАНОВИЋ: Одлично, реците нам, сљедеће, сутрадан, по вашем 

укључивању, извршена је истражна радња обудкције. (да, да) кажете да није био још 
готово налаз, прије него што сте ви одржали прес конференцију, ону о којој 
говоримо, није био готово. Ви сте се овдје позвали, на то, ако сам ја добро разумио, а 
ево нека ме остали демантују да је вама др Жељко Каран, усмено сугерисао да је ту 
некакав задес у питању. Позвали сте се на њега кад сте, пошто ви тад нисте видјели 
налаз, како сте дошли до тога уопште? 

ИЛИЋ: Ево овако, на свакој обудкцији ви то врло добор знате, буде 
криминалистички техничар, који прави фотодокументацију који прави 
криминалистичко технички извјештај заједно са обдуцентом, значи и техничар и 
Каран, након завршене обудкције су рекли, да је узрок смрти утапање, да лице нама 
виталних повреда које се могу довести у везу са узроком смрти и тачка. Имао сам и 
извјештај техничара, који је био с њим на обдукцији. 

РАДОВАНОВИЋ: Рекли смо утапање. Или утопљење у води. 
ИЛИЋ: Утопљење у води.  
РАДОВАНОВИЋ: И нема виталних, шта су виталних. 
ИЛИЋ: Нема повреда које се могу довести у везу са узроком смрти. 
РАДОВАНОВИЋ: Је ли вам ико рекао, да је дошло до искључивања везе између 

повреда и узрока смрти. 
ИЛИЋ: Да, др Каран, је у свом налазу и усмено. 
РАДОВАНОВИЋ: Усмрћење, и поверде је доктор развукао у временском 

интеревалу од седам дана. 
ИЛИЋ: Јасно је рекао да се ради о лаким тјелесним повредама, које се не могу 

довести  у везу са узроком смрти. 
РАДОВАНОВИЋ: Одлично разликујемо лаке и тешке тјелесне повреде, нема 

везе може се нанијети једна тешка тјелсна повреда, избјен два зуба и нанијети се 50 
лаких тјелесних повреда, од којих неко заврши у коми.  

ИЛИЋ: Таквих повреда по налазу и усменом и писменом вјештака није било и 
др Карана.  

РАДОВАНОВИЋ: Углавном ви сте, након што сте обавјештени од др Карана, ви 
сте у договору уз одобрење вјероватно дикретора полициија, ви кажете у договору, 
можете само уз његово одобрење, што ја одлично знам, што сам много пута 
кажњаван, што сам то радио без одобрења, ви сте значи добили одобрење директора 
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полиције, да иступите у јавности за штампу на конференцији за штампу. Није ми 
јасно, да ли сте ви сматрали да то треба, да иступите тако или вам је то директор 
стриктно наредио да учините. 

ИЛИЋ: Није ми стриктно наредио, одржали смо Колегиј и једногласно смо тај 
Колегијум, нисмо гласали, били смо сви мишљења да треба одржати. Моје мишљење 
је да је требало одржати конференцију, то је било мишљење свих присутних на 
састанку. 

РАДОВАНОВИЋ: Нема директор шта тражити мишљење, законодавац је ту 
врло јасан, директор одобрава нико без његовог одобрења то не може урадити не 
битно.  

БОРЕНОВИЋ: Само да додам, да ли постоји неки интерени полицијски акт о 
појављивању у јавности.  

ИЛИЋ: Не.  
БОРЕНОВИЋ: Не постоји никакав правилник ко како и на који начин иступа у 

јавности.  
РАДОВАНОВИЋ: Али има законска забрана, без одобрења директора полиције, 

нико не може иступати у јавности, због које сам ја много пута кажњаван, па зато 
знам, децидно.Значи, сад ми није јасно, ако сте изашли на лице мјеста, ако вас је 
обдуцент обавјестио да ту нема никаквих обиљежја нечег другог, мада могло је да 
буде и самоубиство по истим тим параметрима, да се квалификује као и самоубиство 
ако није већ убиство, ништа тај налаз не каже, и доктор је ту нама претходно 
објаснио штошта. Да није мислио то тако како сте ви извели. Није ми јасно, зашто 
Управа за борбу против организованог криминала и тешког привредног криминала, 
нешто нисмо видјели да ту има неких резултата...али добро, излази на конференцију 
за штампу, гдје ви чак доминирате, значи начелник ПУ Жељко Спасојевић, он само 
представља све и ево препушта даље вама ријеч. Ако је утврђено како ви кажете, 
неспорно, ту, да је у питању задес. Није ми јасно, уопште зашто сте ви држали, 
учествовали у тој конференцији за штампу, везано, чак нема ни кривичног дјела, а не 
да има дјела у надлежности ваше управе.  

ИЛИЋ: Предсједниче Анкетног одбора, има ли потребе да читам, све што је 
аналитика, за 24. и 25. нама доставила са друштвеним мрежа, ружне су поруке, да ли 
има потребе да их читам, у смислу узнемирања јавности. Објаснио сам једном 
чињеницу..... 

РАДОВАНОВИЋ: То исто је исто могао... 
БОРЕНОВИЋ: Ајте одговорите врло прецизно. 24. и 25. у јавности, г. Илићу, 

могу ли само, да ево ја сам схватио, питање још једном, питање је врло јасно, ако је 
десило се о квалификацији која по вашем сазнању, није убиство, да ли је било 
потребе да на прес конференцији изалазите ви, као кључни човјек Управе који се 
бави тешким убиствима и организованим криминалом. 

ИЛИЋ: Потреба произилази из притиска јавности и много дезинфомрација 
које су се појавиле на друшвеним мрежама, које указују на позив на линч, свих лица 
која се на било који начин могу довести у везу са лицем које је нестало и смртно 
страдало.  

РАДОВАНОВИЋ: Може ли да прецизирамо, г. Илићу – да ли сте ви надређени 
начелнику Жељку Спасојевићу.  
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ИЛИЋ: Да ли сам му ја надређен, може се рећи да сам му надређен, зато што 
сам основна организациона једница у сједишту. Може се рећи.  

РАДОВАНОВИЋ: Ви сте начелник управе, он је начелник управе, то су основне 
организационе јединцие.  

ИЛИЋ: Није,  
РАДОВАНОВИЋ: Значи, можете му издати наређење.  
ИЛИЋ: Зашто? Могу му издати законито наређење. 
РАДОВАНОВИЋ: Можете му издати наређење. 
ИЛИЋ: Законито да. 
РАДОВАНОВИЋ: Законито њему.Нека се само констатује шта господин каже. 

Значи ако је требало умирити јавност, онда је начелник ПУ Бањалука, и више него 
довољан, обзиром на територијални принцип организације и више него довољан, да 
саопшти јавности, шта је конркетно ту урађено и утврђено. 

ИЛИЋ: То је ваше мишљење, које ја уважавам, али у овом случају дикретор 
полиције и ја као начелник Управе и други начелник управе смо одлучили другачије.  

РАДОВАНОВИЋ: А ви сте одлучили другачије, супротно да би ипак било 
примјереније, да то уради г. Сапасојевић. 

ИЛИЋ: Одговорио сам на питање.  
РАДОВАНОВИЋ: Добро, извршили сте провјере, то сте опет ви саопштили, 

извршили сте провјере, алибија, за одређена лица, као што је јавно ово, која је Давида 
Драгичевића заживотно сумњичио и за која је утврђено да је био непосредно, значи у 
критичном времену, био је у физичком сукобу. Пошто је обудукционим налазом 
утврђено да је временскии интервал усмрћења 7 дана, да ли сте вршили провјере 
алибија за седам дана.  

ИЛИЋ: Нисам најбоље разумио питање, али ево одговорићемо. Утрђивали смо 
алибије и кретања за сва лица за која је на било који начин, постојала (питам вас за 
ова два конкретна) нисмо пронашли основ сумње да се могу довести у вези са смрти. 

РАДОВАНОВИЋ: Да ли сте утврђивали алиби или оперативни, значи за седам 
дана, колико је обдуцент, оставио временски интервал и наношења повреде и 
усмрћивања.  

ИЛИЋ: Криминалистички смо обрадили сва лица, нисмо пронашли основ 
сумње да се могу повезати са кривичним дјелом, било којим и догађајем. 

РАДОВАНОВИЋ: Добро, ко је вршио провјеравање, ваши инспектори или г. 
Жељка Спасојевића, односно СКП-а Бањалука.  

ИЛИЋ: Прво су поступали у вријеме нестанка инспектори полицијске управе 
односно СКП-а касније смо ми тај предмет поново прегледали и неке радње 
понављали. 

РАДОВАНОВИЋ: Да ли сте изузели податке о телекомуникационом надзору, за 
лице Филип Ћулум које је Давид зажитовно осумњичио да му од њега пријети 
опасност. Ко и за који временски период. 

ИЛИЋ: Све у погледу тог лица и других лица укључујући и његов телефон, и 
све друге видео надзоре и све оно што је потребно, не може се довести ни на који 
начин.... све смо урадили доставили тужиоци и ни на који начин нисмо могли 
довести до индиција да је исти повезан са догађајем.  

РАДОВАНОВИЋ: Нисам вас питао за индиције, питао сам вас врло прецизно, да 
ли сте од оператера изузели податке о његовим комуникацијама, и за које вријеме. 
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ИЛИЋ: Не сјећам, се, то можете погледати у спису. Конкретно чињенице, али 
има овдје, ево читав предмет. 

РАДОВАНОВИЋ: Да ли је ико вршио икакве провјере у погледу, контаката 
између Филиша Ћулума и лица која су долазила у локал док је он радио у вријеме и 
после тога, а посебно у односу значи на лица која су позната, како по склоности 
криминалу и таквим стварима. 

ИЛИЋ: Предсједниче и чланови Одбора, овдје ја могу вам јасно рећи, све 
законом предвиђене радње и од стране ПУ Бањалука док се трагало за несталим 
лицем Давида Драгичевића су подузете према лицу Филип Ћулум, кад смо ми 
преузели предмет поново смо подузимали према том лицу, с циљем да се поново 
ураде те радње, не зато што смо сумњали у било шта што је урадила БАњалука, него 
због притиска јавности, не постои ни једна индиција која то лице или било које друго 
лице које критичну ноћ спмињано и имало контакт са покојником, може доверсти у 
вези са трагичном смрти.  

РАДОВАНОВИЋ: Заврашвам, познајте ли лице Филип Ћулум.Лично. 
ИЛИЋ: Не, лично не, па живо сам некад у непосредној близини његове куће, 

чланове његове породице да, њега лично не, пуно је млађи од мене. 
РАДОВАНОВИЋ: Колико члнова његове породице познајте? 
ИЛИЋ: Овдје већ улазимо у приватна питања, али нема проблем да вам кажем, 

познајем два члана његова породице, можда чак и три, обзиром да смо били комшије, 
и познајем и неке друге од ових других лица, не само Филиша Ћулума... 

РАДОВАНОВИЋ: Два, значи, најмање два... 
ИЛИЋ: Два а можда и више је су ли у питању брат и сестра. 
РАДОВАНОВИЋ: Јесу, да познајем и брата и сестру. 
РАДОВАНОВИЋ: Сестра његова како њу познајте. 
ИЛИЋ: Сад мало прије сам вам рекао. Живијели смо у непосредној близини, 

пет кућа, њена кућа. 
РАДОВАНОВИЋ: Гдје је запослена. 
ИЛИЋ: Не знам нисам је видио пет година и више. 
РАДОВАНОВИЋ: Гдје је његов брат запсолен, знате ли? 
ИЛИЋ: Не знам, и не желим да вам кажем.  
БОРЕНОВИЋ: Има ли још господине. Имам ја два питања ако може? 

(добацивање) хоћете ви прво  хајте пошто  имам и ја неколико још па да. 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Па мислим ја сам то рекао  и доле поново каже ако је одлука 

Анкетног одбора ја уважам интерес јавности и све у истражне радње  и остало, то 
значи да ћемо морати донијети  суд о тим истражним  радња и ја у том нећу да 
учествујем, значи ја не мислим доводити  свој суд јер не осјећам се ни компетентним 
ни надлежним да доносим одлуку о истражним радњама, значи ја сам добио налог од 
Народне скупштине и знам шта је мој налог  и покушавам се кретати, не спорећи 
никоме да питају  ове  друге ствари. Само моје  још једном  значи упозорење кад су у 
питању истражне радње да не буде сутра  кад неко буде требао о томе доносити  свој 
суд да не каже сад се то мени онај зато сам то рекао и волио бих да оно што налог , 
волио бих још једном да сви погледају  шта смо добили онај мандат од Народне 
скупштине.Г-дине Илићу ви сте на неколико питања које сам имао намјеру 
интересантних за мене  онај  одговорили па ће бити нешто, нешто краћи списак на 
два питања. Разумио сам да сте  на том заједничком договору са шефовима 
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директором полиције донијели одлуку да изађете на конференцију за  штампу, с 
обзиром да су сви на неки начин учествовали  у тој одлуци још једном само око  
вашег  ево са ове временске дистанце око вашег мотива и значи личног мотива  за  
зашто сте сматрали да треба  одржати ту конференцију зато што је то мало  ето 
остало. 

ИЛИЋ: Ја сам сматрао да треба одржати конференцију за штампу  зато што је у 
том моменту с обзиром на проток времена од  нестанка трагично настрадалог 
Давида Драгичевића створила се у јавности атмосфера линча, атмосфера да су 
чланови, да су чланови породице  високих функционера укључујући и директора 
полиције  умјешани у тешко убиство, да се ради о тешком убиству, да је тијело 
масакрирано  да је уништено, да је, да се ради о злочину то се појавило на 
друштвеним мрежама говорећи чак је било, имам овдје на друштвеним  мрежама 
према тим лицима која су неспорно ту ноћ имала контакт са несталим лицем, касније 
пронађеним мртвим Давидом Драгичевићем гдје се крећу, виђену су ту, нису виђени 
ту, позива  на узнемирење јавности, на линч  према тим лицима и тако даље иако у 
том моменту након што су проведене у полицијској  управи Бањалука све мјере и 
радње  према њима није било индиција или доказа  да су они починили кривично 
дјело према том лицу.Јако тешко јако тешко се борити, јако се тешко борити у овом 
моменту  са притиском јавности који је довео и до овога да ја данас овдје  пред вама 
уваженим народним посланицима  одговарам на приватна питања  кога познајем, 
кога не познајем, гдје је ко запослен, није запослен и тако даље, какве то везе има са 
послом који ја радим.Рецимо, друго, друго до Народне скупштине и тако даље и тако 
даље која расправља о конкретном кривичном предмету, што колико се ја сјећам  
није никад се до сад десило, до притиска на тужилаштво, до свега оног што се  десило 
под притиском јавности. Ја апсолутно  не дајем себи за право да ја кажем да  ли је 
нешто требало или није, ја сам сматра да је требало, да се требала одржати 
конференција, а ми сад кад се  са перцепције каква  је створена  у јавности посматра 
само конференција није требала,  а све друго је требало и Скупштина и све ово што се  
до сад дешавало и овај Анкетни одбор  и све због јавности и због тога што апсолутно 
немам ни један ни лични ни професионални разлог да било шта кријем одговарам и 
на таква питања, па и та  гдје је ко запослен што нити  знам нити желим да знам нити 
хоћу да знам, иако знам  (добацивање- ...само пола реченице) нећу више..... 

ДРАГО КАЛАБИЋ: ...само да ја , сачекајте да  ја завршим, значи углавном 
можемо  ремизирати с обзиром да је било разних питања што се мене одлично тиче 
ваш мотив је био  тај да се на тај  (јасно) такав притисак одговори конференцијом и 
да би, ви сте у  том моменту  сматрали да ћете разувјерити евентуално или 
зауставити неке  

ИЛИЋ: јавност је то тражила  има, изађите  и реците јасно  шта је било, на 
крају крајева  јавност то тражи и данас  (добро) молим вас. 

ДРАГО КАЛАБИЋ: Добро, разумијем , имам другог значи рекао сам имам два 
питања. Онај то је друго питање, пажљиво сам слушао вашу опсервацију око 
тужилаштва и онога што се дешавало, ви сте 19. изузети из (поступања по том 
поступку) из поступања, то је био 19.04. данас је 18.05.,  кад сте изузети до данашњег 
дана да ли можемо се сложити, ви сте о томе говорили да је тужилаштво радило неке 
ствари понављало, да је урадило много неких радњи  које сте ви опсервирали да 
један дио и тих радњи извршен  из чистог разлога да се јавност  задовољи, а не што 



67 
 

ви видите неку  професионалну потребну, је ли тако? ( тачно) ако сам ја добро  
разумио (апсолутно тачно)  И друго питање и тиме завршавам, да ли је од 18. 
односно 19. кад сте ви на неки начин ето  објаснили сте   како удаљен из  истраге до 
овог момента да ли вам је познато да је тужилаштво или тај тужилачки  огромни тим 
довео  у питање и једну  вашу, вашу конструкцију до тог момента? 

ИЛИЋ: Мени није познато,  није ми познато и да појасним ако дозволите то. 
Ми смо прикупили материјал доказни који смо доставили тужилаштву уз извјештај 
са констатацијом да нема основа сумње да је почињено кривично дјело. Тужилац кад 
је прегледао тај материјал он је могао исти дан  рећи има ради се о том и том  
кривичном дјелу и донијети наредбу о спровођењу истраге, то је наравно његово 
право  да уради једно или друго, не да то није урадио исти дан него ни послије, ни 
послије преузимања предмета ни тога, ја сам дубоко убјеђен да то тужилац није  
урадио јер нема доказа да је извршено кривично дјело, а свако даље одлагање, 
одлагање  да се јавност јасно и недвосмислено  упозна ако ми дозволите ја ћу овдје 
не знам колико је примјерено колико је примјерено да то сад средства информисања 
сниме, ја имам фотодокументацију и са увиђаја и са обдукције мртвог тијела гдје се, 
имам вама члановима Анкетног одбора,обзиром да су већ неке слике излазиле у 
јавност није проблем по мени  да вам то покажем гдје се јасно види о каквој се ту 
ријеци или рјечици ради, да се, какав је њен интензитет у том моменту. 

ДРАГО КАЛАБИЋ: Извињавам се, (каве су повреде, какво је тијело  у том 
моменту  какве су промјене... – Илић) разумијем г-дине Илићу, али с обзиром на мој 
став да мислим да истражне радње и остало  да не треба бити  предмет (ја имам 
овдје)  јер то је врло компликована  ствар значи само завршавам потпитањем: 
мислите ли  с обзиром да је 30 готово 30 дана  и на овлаштења тужилаштва јесу ли 
они имали довољно времена да доведу у питање било какву радњу из онога што је до 
тада урађено  када су они, када су они преузели је ли то било довољно  времена да 
евентуално под притиском или како год  ко кфалификовао да за ово вријеме доведу 
(с обрзиром) ја сам разумио да сте казали да за сад, до сада није доведено ништа од 
темељних поставки како сте ви то предали, ето? 

ИЛИЋ: Самим тим што није донесена било каква наредба, није. Мени није  
познато да је било шта ново  утврђено осим онога што смо ми утврдили, с обзиром да 
сам полицијски службеник не дајем себи за право  да ја коментаришем да ли је 
тужилац имао времена ( и не можете) или није имао  времена , то је ствар за тужиоца. 
Мени  није познато (ја сам само питао јесте ли ви обавјештени  и добили 
информацију да су они дошли до нечег што је сасвим супротно значи само сам то 
питао- Калабић) не, не мислим да нема  да нису дошли  (добацивање) и још ћу једну 
ћу вам реченицу рећи коју морам рећи, а мислим да је све урађено да је то тај 
притисак јавности у којим ја овдје желим да говорим (разумио сам шта сте хтјели 
рећи) не сјећам се за 20  и нешто година каријере да је толико времена прошло да се 
изјасни тужилаштво  да ли се ради о кривичном дјелу или не, само  да ли има дјела 
или нема дјела. 

ДРАГО КАЛАБИЋ: Разумијем, захваљујем (не сјећам се да  је то некад  било) 
остале ћемо питати њих да ме нико погрешно  не схвати значи ја и даље мислим, моја 
је одлука  да се о истражним радњама  и остало на један посебан начин треба 
односити, а ово ником  не спорим ништа. 
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ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Па ево ја ћу сад поставити  једно питање, које 
мислим да је, кад сте ево ви у питању можда и најважније. Ја ћу прочитати пошто сте 
рекли  да сте  по наравно одобрењу директора полиције и уз консултације са 
министром унутрашњих послова одржали пресс конференцију 26. уз присуство и 
патолога, иако није био  завршен је ли тако обдукциони налаз и вјероватно без 
наравно улоге тужиоца, одржали сте пресс конференцију, ја ћу вам прочитати  двије 
реченице са пресс конференције  које су отишле у јавност од стране једино валидне 
националне  јавне новинске агенције.''Бањалука, 26. Март Наслов болдиран 
''Драгичевић се потукао, опљачкао кућу  и скочио у ријеку'' Полиција је утврдила да 
се Давид Драгичевић (21 година) из Бањалуке чије је тијело пронађено у Врбасу  
кобне ноћи између осталог  потукао са три лица, опљачкао једну кућу  и са моста 
скочио у ријеку – речено је данас на конференцији  за новинаре у Бањалуци''.Какав је 
ваш коментар  на. 

ДАРКО ИЛИЋ: Мој је коментар на то  да је то грубо извучено из контекста. 
Конференција траје 22 минута и сад се може погледати на отвореним изворима. Ја 
сам полицајац о којим се агенцијама новинским ради  потпуно ми је небитно. На свим 
које сам ја гледао су извлачене такве конструкције и такви закључци какви се чак не 
могу повезати ни с тим што је речено на тој конференцији за штампу.Моја жеља да се 
тако изјасним, изразим и све оно што сам рекао на конференцији за штампу је да 
јасно и недвосмислено  покушам јавност упознат са оним шта је до тад урађено. Све 
сам изнио на бази чињеница  које су до тад пронађене, до тад  урађене у предмету на 
бази чињеница. Све касније до овог момента или хајде да будем још прецизнији до 
момента док смо ми били у предмету заједно са тужилаштво, кад кажем ''ми'' мислим 
на своју Управу  нисмо нашли ни један доказ који би био супротан  оном што смо 
рекли на конференцији, односно неке друге чињенице  које указују супротно.Када 
бисте  без обзира што, поштујем одлуку да нећете ући и то  погледали, лаик кад 
погледа  фотодокументацију  лаик који никад  то није видио њему су јасне чињенице 
колика је вода, како се налази и тако даље и тако даље. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Г-дине Илићу,  говорим овдје  искључиво  као 
неко као, а вјерујем да сви  ми желимо да сазнамо истину (апсолутно- Илић) шта се 
десило и чули смо и прочитали много извјештаја и много смо чули изјава, међутим 
не достаје једна крупна коцка у свим тим коцкицама и ја је гледам као родитељ, 
недостаје коцка која нам говори како је Давид Драгичевић изгубио живот? Недостаје 
коцка у којој  још увијек немам ни од вас а ни од ваших колега довољно, нисте ме 
увјерили индиција  да се ради како ви кажете о задесној смрти јер и сам ваш први 
човјек је оставио ту неку врсту  празнине. Он их је звао 20 метара  ја не знам сад је ли 
50 или 100 или 4 метра гдје имамо све осим кључног момента  како је Давид 
настрадао? Пазите поставља се питање  као да је ту негдје, као да нема, једноставно 
недостаје оно што сви имамо питање изнад главе (г-дине) пазите, пустите ме да 
завршим.Патолог је рекао  да он није дао сагласност  да се ради о оваквој 
квалификацији, он је рекао  можда је и самоубилачка, можда је и убилачка, 
квалификација да он није у свом обдукционом назалу  се одредио по питању те 
квалификације да се ради о томе како сте, како сте, како је са  пресса изашла 
порука.Молим вас, да овдје сад заиста  можемо говорити о процедурама и наше је да 
говоримо о процедурама, можемо говорити о улози једног, другог, трећег државног 
органа, органа Републике Српске. Нама институције требају, али нама требају 
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институције  које (предсједниче,  можемо тражити ...- Калабић)  само мало, ( кроз 
испитивање г-дина Илића  и то ћемо наставити имамо за њега питања  и ....- Драго) 
питање,  па ја сам поставио питање (опростите имаћу и ја питања...) поставио сам 
питање (ево чекај г-ђо...) само мало, поставио сам питање немамо, немамо, немамо 
одговор на то кључно питање како је Давид настрадао (ја чекам тужиоца да га то 
питам- Калабић)  па не,  само мало, хоћете да дозволити да кажем двије – три 
реченице (молим вас на ово нам само  одговорите кратко и јасно)  па нисам ни почео  

ИЛИЋ: У конкретном предмету, у конкретном предмету ево кратко и јасно  сви 
докази до сада прикупљени молим вас да овдје направим  само једну паузу, свјестан  
сам потпуно  с обзиром на  досадашње искуство па од те конференције да свака ријеч  
коју овдје изговорим да ће у јавности бити злоупотребљена против мене и немам ни 
с тим проблем зато што говорим истину. Све у предмету прикупљене чињенице и 
докази  јасно нам говоре сљедеће да је  покојни Давид Драгичевић у 3:43:52 сати  
овдје значи да је снимљен камером видеоназдора како се у улоци Велибора 
Јањетовића  Јање креће, значи како се у улици Велибора Јањетовића Јање креће ка 
ријеци Црквина. Телефон је угашен у 3:52:08 сати (молим вас само да нам одговорите  
на питање Бранислава  Бореновића на који начин је настрадао Давид- Тешановић) 
(име и презиме  особе  која је единитификовала Давида Драгичевића на том снимку  
за који тврди у то и то вријеме – Радовановић Само мало, само сачекајте  да 
одговорим. Рекао сам а  могу на почетку сам мислио прочитати (добацивање) да би 
схватили, овај ради се о мојим тезама, не могу вам оставити  могу вам доставити 
накнадно овај  ка морају се сви докази и све чињенице повезати у континуитету, а не 
само та једна. Ово је форензичко вјештачење  телефона који јасно каже кад се тај 
телефон угасио. Овдје кад повежемо  све доказе до сад прикупљене у предмету  
имамо јасну кад је последњи пут  то лице  виђено и регистровано живо. Значи, 
разлика је,  разлика је од неких 8 минута и 16 секунди. Врло близу се налази мјесто, 
врло близу, кад кажем ''врло близу''  неких 40  до 50 секунди  хода да ли је бржи  и 
спорији ход од мјеста на којем је задњи пут лице снимљено до ријеке. Ми  молим вас 
ово је врло битно, на многе задесне смрти, на многе задесне смрти неки овдје имам 
могу вам их рећи а да сад не улазим у конкретне предмете не можемо дати одговор 
како се она десила, али  она може бити самоубилачког карактера, може бити 
задесног карактера, може бити и убилачког карактера, ако има било каквих других 
индиција  које на то указују, других индиција, индиција. Међутим, у конкретном 
случају  обзиром да немамо ни доказ да се  ради о самоубиству  полиција увијек у 
својим извјештајима кад нема такав доказ а нема ни индиција да је извршено 
убиство користи термин ''задесна смрт'' десило се на одређен начин. Ја нећу  овдје 
сад да говорим о криминалистичким верзијама како се то могло десити. Наравно ми 
иза затворених  врата кад расправљамо о криминалистичким верзијама ми имамо  
нека објашњења како се то могло десити, али не можемо их доказати.Ево рецимо, 
наводим вам један примјер  не желим да поредим знам да ће бити злоупотребљено, 
ми имамо случај, ми имамо случај више  само  прошле године, само прошле године 
када је рецимо 09.07.2017. године (опет нисам добио одговор, али добро нема – 
Бореновић) 2017. лице пронађено, ево добијате одговор  лице пронађено 09.07.2017. 
године у бунару (добацивање) значи причамо о догађајима, не знамо како је то. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Добро, добро, хвала нисам добио  вјероватно и то 
је та празнина  која постоји  имате ви још изволите г-ђо Тешановић 
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ТЕШАНОВИЋ: Ево овако , само мало, само мало (нема изјава, нема изјава , само 
саопштења – Бореновић) Послије  пресс конференције тужилац је рекао  да, тако сте 
изјавили, да је, да мисли како је  конференција  добро утицала на јавност, је ли он 
тако тужилац рекао? – јесте, тако сте нам сад рекли (па нисам баш тако рекао али ево  
хајде ...- упадица)  Ја сам како сте ви говорили  (добацивање)  ја сам записивала 
(рекао је да мисли да се коректно изнесене чињенице и да  мисли да је то добро за 
јавност – упадица) значи да ли сте вашом пресс конференцијом хтјели да умирите 
јавност и смањите притисак на институције  јер је наводно било?  

ИЛИЋ: Нашом пресс конференцијом хтјели смо да спријечимо  узнемирење 
јавности, узнемирење  јавности да погоршање евентуално безбједносне ситуације  
да. 

ТЕШАНОВИЋ: Добро. Да ли ми можете  рећи група ''Правда за Давида'' стоји на 
Тгру  Давидовом 50 и више дана, 21. априла смо имали скуп, ето  ја ћу смањити број 
рећи ћу 10.000 људи, да ли ми можете овај рећи да ли имате податак да ли  и један 
једини инцидент направљен од стране групе ''Правда за Давида''? 

ИЛИЋ: Ја такав податак немам. 
ТЕШАНОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: ...колега Михајилица, колега је ли Гламоча, јесте 

ли ви тражили? Гламочак једно питање  па ћемо  приводити крају. 
МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Миланко Михајилица члан Анкетног одбора. Хвала 

вам што сте се одазвали да разговарамо о овом питању у складу са надлежностима 
Анкетног  одбора, а по одлуци Народне скупштине.Неколико питања процесно 
процедуралне  природе када сте тачно преузели надлежност за вођење истраге  у 
овом предмету као Управа? 

ИЛИЋ: Малоприје сам вам рекао ми смо се укључили  већ на дан проналаска  
значи мртвог тијела, па смо учествовали и други дан били заједно са полицијском 
управом  Бањалука у недељу значи у предмету  анализиратли све то  што се до тад 
урадило, а цијели спис да тако кажем да га још  једном проучимо  и поднесемо 
извјештај тужилаштву смо, смо преузели датум је чини ми се тај, само мало, мислим 
тај дан већ сам од ових података,  кад је била конференција тај дан  то је био 26.  

МИХАЈИЛИЦА: Хвала. (сигуран сам да је тад 26.) Дакле,  непосредно прије 
ујутру прије конференције за штампу ви сте  званично тек тада у суштини преузели  
званично  надлежност у овом предмету односно случају, до тада је полицијска 
Управа Бањалука  радила тај посао иако сте ви? 

ИЛИЋ: Па не може се  то баш тако, не може се баш тако рећи (молим вас да ..) 
ево зашто 

МИХАЈИЛИЦА: ...значи  ја покушавам да званично  када сте преузели рекли сте 
прије дакле прије дакле ујутру прије конференције за штампу (да) да ли је постојала, 
иако сте нешто о томе говорили писана наредба или било који званичан акт на 
основу којег су то урадили? 

ИЛИЋ: Да, да има званичан акт  о примопредаји предмета. 
МИХАЈИЛИЦА: Добро. Захваљујем. Даље,  ако сте  питам вас ко је  позвао 

патолога, односно судског вјештака Карана  на конференцију за штампу и када? 
ИЛИЋ: Ја лично сам га позвао  непосредно пред конференцију за штампу јер 

сам у консултацији са директором  полиције  овај и са овим осталим колегама  које 
сам навео рекао да би то било добро  да он уради из простог разлога  јер нисам имао 
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писмени налаз да би могао говорити о повредама, а с обзиром на информације у 
јавности  била, сматрао сам  да је потребно да Каран објасни о каквим повредама се 
ради. 

МИХАЈИЛИЦА: Хвала на одговору. Дакле, ви сте непосредно пред 
конференцију за штампу ујутро званично преузели надлежност у овом предмету, а 
на конференцији за штампу неколико сати касније у неколико наврата до душе на 
конференцији за штампу дајете једну врсту резерве или обрадбе и тако даље али се 
констатује да је овдје неспорно, значи  ово зато сам ово и питао, значи ако сте ујутру 
званично преузели прије конференције за штампу предмет на конференцији  за 
штампу на неколико сати након тога се констатује да је  овдје неспорно утврђено 
кретање  Драгичевић Давида и криминалистичка верзија јасно указује да се ради о 
задесној смрти.Даље, одмах након тога се констатује каже се на конференцији за 
штампу: све ово говорим на основу материјалних  чињеница које сам вам  рекао, 
снимака, видео камера надзора кретања предмета и тако даље  да ли је то и са ја бих 
рекао и са процедуралног, правног  истражног ево и тако даље логично ако сте тек 
преузели неколико сати прије пресса предмет да се овакве квалификације значи 
децидне  изнесу?Даље, исто на конференцији је речено  што се тиче провалне крађе у 
тој кући рекао сам вам доказе које сам  изнио који неспорно указују  да је лице прије 
него што је смртно страдало извршило ту провалну крађу. Значи, ја и постављам  ово 
питање због тога што сте тек преузели предмет  а на конференцији за штампу  
управо из разлога  што сте рекли да је намјера Колегија и вас  у којем сте 
учествовали мишљење било  да се конференција за штампу одржи. Сад питам са 
професионалног аспекта да ли је то, да ли је то исправно и молим вас малоприје је 
предсједавајући г-дин Бореновић  прочитао вијест насловну, зато што могу да 
разумијем да шта су били намјере  или мотиви, а ја говорим о закону поштовању 
закона и процедура, мотиви и мишљења и намјере могу бити различите, али ја 
говорим  о процедурама и законитости поступања, а посљедица таквог, такве одлуке  
јесте да је  то узнемирење јавности  након те конференције за штампу  постало још 
веће, између осталог оваквим насловом Драгичевић се потукао, опљачкао кућу и 
скочио у ријеку, разумјевајући шта хоћете, шта сте рекли да различите изворе  
различито цитирају односно пренијели су како су пренијели.  Дакле, то конкретно 
упућујем  дакле  моје дакле запажање да  преузимање предмета рано ујутру и 
сазивање конференције за штампу је био велики, велики не само процедурални, већ 
и ја бих рекао и законски, али  о томе ће свакако  пропуст.Питам вас ваше мишљење 
да ли је било пропуста и преседана у вођењу овог истражног, овог поступка док сте 
ви били  надлежни  до 19. априла када је надлежност прешла у надлежност Управе 
криминалистичке полиције? 

ИЛИЋ: Да прво одговорим врло кратко на ово прво. Ваше  подјеле наравно 
разумијем вас између  нас и полицијских службеника ___Бањалука су превише 
стриктне, оне у полицији нису такве. МУП Републике Српске хијерарски је  повезан 
од мене као начелника Управе па до позорника који предузима мјере и радње. Значи, 
ми смо  формално цијели спис  преузели да бисмо га још једном проучили  и 
доставили извјештај тужилаштву тад на дан конференције. Међутим, мој главни 
инспектор је у суботу и у недељу  заједно са још овлаштених радника моје  Управе 
прегледао све доказе који су до тада прикупљени  од стране колега  из полицијске 
управе Бањалука а које су прикупљене  у складу са законом. Значи све изјаве  су узете 
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у складу са Законом о кривичном поступку  сви трагови су  изузету у складу са 
законом и ја не могу у то да сумњам. Значи ја сам поново, ово вам  сад и због јавности 
и због вас кажем  јер сам одговоран човјек и сигурно нисам себи  дозволио да 
неодговорно изађем  на такву једну конференцију  за штампу од 10,00 часова то 
јутро до почетка конференције и у канцеларији начелника сектора криминалистичке 
полиције у Бањалуци лично прегледао  све материјале и саслушао све полицијске 
службенике  који су до тад саслушао у смислу да видим шта су утврдили и прегледао 
лично све те материјале на оносву којих сам извлачио те закључке. Ни тужилац ни 
било који  други орган , ја лично нисам предузео ни једну конкретну радњу, то 
предузимају  овлаштена службена лица, саслушавају људе доносе те изјаве ми их 
читамо које су узете  у складу са законом или изузети неки трагови и на основу тога 
базирамо одлуку, тако да све што  је  до тад  протеклих седам дана урађено, урађено у 
складу са законом . На основу законитих  чињеница и доказа ја сам извлачио те 
закључке.Друго, да ли је у јавност узнемирена више том конференцијом или би се 
нешто десило теже да није било конференције, ми то не знамо. Ја уважавам ваш став 
апсолутно могуће да се то десило, а можда  и није. Ми то сад у овом моменту те 
параметре , те параметре немамо тако да и даље хоћу вам рећи  да све што сам ја 
изнио на конференцији је производ изузетих 50 изјава у складу са законом, 
прикупљених  доказа, материјала скинутих и тако даље и тако даље.(да ли је било 
дакле пропуста и преседана – Михајилица) да пропуста одговорно тврдим, а под 
надзором (..да или не то) не,  значи а то,  не, одговорно тврдим не, а све то чак овај  
сам више пута тражио од окружног тужиоца да се и он изјасни, ево јавно сад кажем 
да се изјасни, јер он има на основу члана закона  о кривичном поступку надзор над 
радом овлаштених службених лица, па ако је било пропуста од стране  мене или 
радника с којим ја руководим  ја сам спреман да  јавно изнесем све пропусте и да се 
суочим с тим, али одговорно (преседана да ли је било? ) преседана у случају смрти 
Давида Драгичевића је много (...док сте ви водили поступак) па ако гледамо, ако 
посматрамо са аспекта да смо провјеравали неке чињенице  које смо провјерили 
више пута, што се иначе не ради  пазите може све бити сумњиво, али за сваку сумњу 
мора постојати основ, све су, ја се слажем и са дијелом, са добрим дијелом јавности 
све сумњиво у неком  догађају, али ако за ту сумњу не постоји  основ  онда то остаје 
само сумња. Ми смо (добацивање)   под притиском  јавности провјеравали неке 
чињенице, па нека лица смо саслушавали што је преседан 10 пута на исте околности. 

МИХАЈИЛИЦА: А можете ми рећи још неколико можда кратко (само реците)  да 
ли је одлука односно наредба министра унутрашњих послова  од 19.04.2018.  године 
у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима, у којем је предмет у којем 
сте ви  водили, водили до тада, а након састанка код предсједника Републике заједно 
са министром унутрашњих послова  и са  оцем Давида Драгичевића дакле она је 
непосредно  након  тога разговора донешена да ли је она у складу са Законом о 
полицији и унутрашњим пословима? 

ИЛИЋ: Г-дине Михајилица, уз  заиста пуно уважавање свију вас и као члана 
Одбора за безбједност, увијек сам спреман да одговорим   на сва ваша питања, али да 
ја улазим у законитост  одлука министра заиста мислим непримјерено  је не могу то 
радити.Оно што вам могу рећи да до сад се тако нешто није десило, а министар је ту  
одлуку донио све с циљем које смо малоприје објашњавали да се изађе у сусрет  
оштећеној страни и покажу  све  оне чињенице да ми ништа не кријемо  и тако даље. 
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Да ли је она у складу са законом  или не, да ли сад  да тумачим овдје законске 
одредбе које регулишу овлаштења министра  немојте ме доводити у такву ситуацију. 

МИХАЈИЛИЦА: У том контексту  нисам ни поставио питање, нисам ни желио  
ИЛИЋ: Мислим да министар  може, мислим да министар  има, па министар 

поставља, министар доноси рјешење  по Правилнику о постављењу  
МИХАЈИЛИЦА: Ви сте високи функционер  МУП-а и познајете  процедуре  и  (па 

није уобичајно) и хијерархију МУП-а   шта је чија надлежност зато сам  вас питао. 
ИЛИЋ: Апсолутно, министар поставља начелника основних организационих 

јединица рјешењем, самим тим мене и све  друге начелнике управа, па сходно томе  
може и донијети наредбу да нека управа поступа у неком предмету  или не, то је моје 
тумачење. 

МИХАЈИЛИЦА: Желим, још,... да разумјели смо, ја не тврдим  него и једно и 
друго  питам ваше мишљење... да ли је од стране предсједника Републике  министра 
унутрашњих послова на било који начин у било ком тренутку  да је вама познато  
било каквих захтјева  према вама, према тужилаштву који су ишли у правцу да се  ова  
истрага оконча и да од стране тужилаштва  се обустави и  констатује да нема 
елемената кривичног дјела и да се процес затвори? 

ИЛИЋ: Одговорно  тврдим да тако нешто  мени није познато. 
МИХАЈИЛИЦА: Захваљујем. Хтио бих још само да замолим и сматрам да би 

било , пошто сте имали намјеру а да не би се стекао утисак  да као члан Анкетног 
одбора или анкетни одбор  није желио или није уважио вашу спремност да  
материјал који сте хтјели да изложите  овдје  ја изражавам спремност да нам га  
доставите и нема никаквог разлога да 

ИЛИЋ: Може, ја могу у званичан документ  то да прерадим, обзиром да се ради 
о тезама  (свакако) и да вам доставим, немам никакве 

МИХАЈИЛИЦА: Да, би желио да се стекне  утисак да на било који начин 
(слажем) није било  омогућено, него због тога што  у току и разговора овога и могуће 
у неком другом  да можемо (ту имају практично сви детаљи) Још једно питање с 
обзиром да ви дуго радите и радили сте у специјалном тужилаштву  водили сте 
одјељење за истраге  сада водите једну од најважнијих управа у МУП-у имате велико 
искуство, водите најсложеније предмете и тако даље, а  конкретно везано за овај 
случај како оцјењујете сарадњу на рјешавању овог предмета са Окружним јавним 
тужилаштвом са г-дином Лепиром и г-дином ___? 

ИЛИЋ: Док смо ми водили предмет сарадња је била на  изузетно високом 
нивоу. Ја заиста немам никаквих примједби  на саму сарадњу. Оно што су моје личне 
примједбе и мој као професионалца и као неког ко дуго ради уопште на таквим 
пословима су на подлијегању притиску јавности свих институција  укључујући и 
тужилаштво.Ја нећу себи да дам за право  да ја коментаришем да ли је Народна 
скупштина подлегла притиску зато што је  одржана је Народна скупштина  има 
апсолутно право да расправља о раду МУП-а, о мом раду да ли је он добар  -  да ли 
није то је апсолутно легитимно право Народне скупштине, али не сјећам се  да је 
икад се десило да Народна скупштина расправља  о конкретном кривичном 
предмету и да се са говорнице Народне скупштине  ја или било који други грађанин 
назива кримналцем, убицом, саучесником само зато што ради свој посао  и износи 
своје мишљење на које стави печат и потпис. Ја све што сам рекао у предмету ја сам 
потписао и ставио на то печат и све доставио надлежном тужиоцу. Оно што је моја 
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замјерка  општа питали сте ме о тужилаштву је та што је тужилаштво могло, ово је 
моје мишљење ограђујем се, не желим да коментаришем  рад тужилаштва, могло 
много раније  изаћи са оним чињеницама које су неспорне, а неспорне су чињенице  
на основу и фотодокументације и више налаза вјештачења да се не ради о пребијању, 
о таквим тешким повредама, о масакрирању, о, да сад поново  не улазим у те детаље 
(добацивање) то се могло много, много раније саопштити, о понављањем истражних 
радњи, понављањем радњи које су провјерене , које су, по којима се више пута  
поступљено је развлачење  поступка. Па ево хипотетички  сад ја постављам питање, 
наравно апсолутно понављам да је сарадња  била на изузетно високом нивоу  
професионална и коректна, за нас на почетку кад кажем на почетку кад смо се 
упустили у овај предмет са професионалног аспекта није било ништа спорно, за мене 
није ни данас спорно, причам у своје  лично име и у име тима људи  који су радили на 
том предмету, овај међутим може се десити хипотетички  ево сад кад нам дође неки 
налаз  то сад чујем из средстава  информисања и ово одговорно тврдим да од кад смо 
предали предмет ни једну једину радњу  нисмо  предузели ми ни тим  нити смо се  на 
било који начин у то мјешали. Тужилац може сад  кад дође предмет хипотетички 
причам  из неке друге државе,  ево нећу уопште  улазити гдје је, па може онда 
послати  у неку трећу, па у четврту  па у пету  па, мислим у кривично правном смислу 
је неприхватљиво да чињеницу  провјеравате два пута да, али шест или седам пута  
то није се до сад десило. 

МИХАЈИЛИЦА: Али да завршим, ако може предсједавајући, кратким питањем 
(добацивање) (само изволите ја сам ту спреман сам одговорити  на свако ваше 
питање – Илић)Када сте званично доставили  Окружном јавном тужилаштву  
извјештај? 

ИЛИЋ: 28.03.2018. 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли сте  
ИЛИЋ: Са, извињавам се, са 151 прилогом у виду прикупљених  доказа и 

обавјештења који прати извјештај, 151. 
МИХАЈИЛИЦА: Произилази   ли из извјештаја да се ради о задесној смрти? 
ИЛИЋ: Не, не, не (захваљујем) у извјештају јасно пише  на неутврђен начин па 

у ријеку Црквину,  
БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: То је врло  битно. (захваљујем), јасно врло битно. 

Изволите колега Гламочак, имаћу ја још једно па морам. 
НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Само пар питања остало ми је нејасно, да ли сте 

истрагом утврдили  уколико сте утврдили гдје, како су настале  ове повреде  на 
тијелу заживотне? 

ИЛИЋ: Да, да неспорно је утврђено  кад кажем неспорно, хајде можда опет ја  
сам полицајац па покушавам се сконцентрисати обзиром да је ово за јавност да  
прецизно користим термине, али из списа јасно произилази туча која се десила ту 
ноћ, интензитет те туче, могућност да је та повреда настала у тучи која се десила око 
23:00 у ноћи нестанка  у граду Бањалука, значи та туча је потврђена са више доказа у 
самом предмету и неспорно да се десила. 

ГЛАМОЧАК: А гдје се десила у ком дијелу града? 
ИЛИЋ: У центру града испред угоститељског објекта ''Мета'' имам и скицу 

могу вам. 
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ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала.  Не, није то прва, то је друга туча је ли тако прва је 
била са Ћулумом и  оно без посљедица  по лица (не, не, не не, ) је ли има једна туча 
или двије? 

ИЛИЋ: Има једна једина  туча (једна једина)   једна једина у предмету.  
ГЛАМОЧАК: То је ово што сте ви констатовали да није било повреда по лица? 
ИЛИЋ: Да није било посљедица по лица (посљедица) посљедица по лица 

(значи једна једина туча има?) једна туча има у спису.  (добро хвала) 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Па имам ја једно питање које  реално гледајући 

ево начелниче Илићу  сви смо ми опет људи који то читамо својим очима. 24. је 
пронађено тијело Давидово 26. сте изашли на пресс конференцију са врло  па хајде да 
кажем  јасним квалификацијама о цијелом случају, али ми невјероватно мало ми 
звучи предимензионирано, па чак могу рећи и нека научна фантастика сав овај  дио 
везан око улице Велибора Јањетовића Јање да је то тако брзо ишло, да се то тако  као 
вјешто открило, да је неко могао бити  сат времена скоро у кући да укућани ништа не 
чују, да унутра нема никаквих доказа да нема никаквих трагова, да нема никаквих  
вјештачења,  да се ту као направи неки пропуст, снимак који је да се разумијем, на 
том снимку сам  могао бити и ја у свом дуксу. Пазите, ући у 2:52 и изаћи у 3:42  и онда 
нестати мало ипак то звучи  вјерујте  мало нејасно, мало чудно.Хајде разумијем све 
претходно гдје сте потрошили пуно времена,  установили кад је пун град и кад има 
свједока, а вјерујем  да их је било доста, али овдје гдје је да ли је могуће да је  ту се 
десила једна не кажем од вас али од неких других лица  вјешта конструкција 
догађаја, јер понављам још једном скоро сат времена бити у кући, не начинити скоро 
ништа посебно  без неких јасних да кажем доказа који ће, који су требали да покажу 
кроз истрагу јер смо чули да је  ту било одређених пропуста снимци камера који су 
јако слаби, без обзира на то, дајте нам мало ту, али ви овако и реците ми  јасно, јасно 
ми реците молим вас ко је ту директно учествовао у том сегменту  цијелог случаја 
Давид Драгичевић кад је у питању полиција (не разумијем баш) кад је у питању 
полиција, је ли ту учествовала  из ваше управе у том сегменту или из полицијске  
управе (у том сегменту, у том сегменту) тај сегмент ме интересује. 

ИЛИЋ: Тај сегмент, у том сегменту  је прво учествовала полицијска управа 
Бањалука прво, и она је поскидала ове камере  и утврдила, обавила разговор са 
лицима, крет, све ово што је до  тад утврђено, овај ми смо то понављали (па морам да 
вам кажем па знате ли ви колико  тај дан било људи у дуксу да је по Бањалуци ходало 
по улицама је ли тако, то је) г-дине Бореновић, мислим ја онда морам ући у детаље 
(добацивање) ако хоћете (добацивање) па не могу, па  пазите све је сумња, ми 
можемо у све сумњати ми можемо сумњати да ја сад сједим овдје, али то мора 
почивати на неким основама (добацивање) у кривичном предмету се не може 
доказати шта није било, кривични поступак зато не по, него шта је било. Шта се 
негдје десило, како се десило? Мислим биће злоупотребљено, а некад немам ништа 
против  ни да на скупштинском Одбору за безбједност да затворите  све неком за 
јавност па да онда причамо  да не иде у смислу не што се нешто крије него да могу и 
други случајеви. Има јако чудних случајева, фанта, на бази на бази фантастике гдје су 
људи несретно страдали на задесан, гдје ми  не знамо није нико био ту, не можемо 
утврдити у кривичном поступку како се то десило, а врло се чудно десило.Оно што је 
неспорна чињеница, чињеница а то је ево сад ћу вам ја рећи, сад ћу вам ја само да 
овдје  сад се покушам вратити, вратити овај поново у предмет, а то је , то је хајде да се 
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не бавим конкретним временима, могу вам и доставити овдје, јер рећи ћу нешто  
погрешно па ће бити злоупотребљено, ми имамо са камере рецимо НЛБ банке  у 
Бањалуци на згради Екватора, ту се јасно види, не може бити, ту се јасно види, не 
може бити нико друго лице Драгичевић Давид како се креће и види се на снимку 
завој  тај како креће то, скреће лице само и поред тога , поред тог сад можемо 
сумњати  у тај видео надзор имамо изјаву пролазника који га лично познаје, који 
недвосмислено каже: знам га на тај и на тај начин, видио сам га тад у том периоду, па 
онда објашњава знам да је тај период  јер сам се враћао с посла, срео сам момка, 
иначе карактеристичког излега који се креће. Онда имамо  изјаву раднице која ради 
у пекари  која каже: да,  момак који ја не знам, не познајем, али карактеристичног 
изгледа описује је дошао купио то пециво и тако даље. Онда имамо снимак са камере 
МК за који се можемо сложити да је нејасан, е сад само мало, међутим кад смо 
урадили реконструкцију кретања, кретања, причам сад о криминалистичким 
методама тог лица односно лица од момента гдје је задњи пут виђен жив и гдје се 
креће, креће на камери односно  прије ове камере МК да се тако изразим, овај до тог 
мјеста, јасно добијемо ту минутажу  и кад ја сам слао, знате шта сам радио, слао сам  
свог оперативца па млађег па старијег говорим вам  о неким методама да видим  да 
ли је на који начин је он горе дошао.Даље ти предмети, ти предмети који су 
пронађени у џеповима покојног Давида Драгичевића можемо ли се сложити у једном 
неспорно потичу из те куће и имамо кад је угашен телефон кад је то тијело завршило 
у води, а неспорно је завршило у води јер је у води овај јер је у води пронађено.Кад се 
све те чињенице, кад се све те чињенице  увежу не постоји ништа друго осим да је 
чудно сумњиво, то се могу сложити, али не постоји ни једна индиција, ја чак ни 
мисаоно врло јавно отворено кажем, ја сад ни мисаону конструкцију  не могу 
направити како је тај неко (добацивање) неко негдје  провалио па поставио, па ко, па 
с којим мотивом, па како , па зашто, ја чак не могу ни мисао, врло искрено   ово 
говорим, ни мисаоно не могу сад да ми кажете направите криминалистичку верзију, 
а предмет с радио на сљедећи начин кад се деси неки догађај, не бих сад желио да 
држим вама овдје предавања, али ми направимо верзију како се нешто могло десити, 
па кажемо прва, друга, трећа  четврта, пета па дођемо и до тих фантастичних и онда 
једну по једну верзију покушавамо доказати или одбацити, или одбацити. У овом 
случају (добацивање) чудно да, али . 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Ево ја ћу, последњи, значи ја само констатујем 
последњи пут јасно виђен Давид Драгичевић је идентификован од стране радника 
или раднице те пекаре  која је јасно видјела његово лице. Након тога имамо  ово, то је 
за мене,  то сада последњи пут и  јасно виђен  јасно (да, да, јасно, да) ту се стаје тачка  
кад је у питању јасно виђен  и ово остало је значи шта се дешавало послије. Хвала. 
(добацивање) не, не, кажем кад нема, нема не могу ово  камера (све ово касније 
доказујемо другим доказима) да, да, и НЛБ банка је ли тако? (јасно) (комешање)  (ја 
ћу само ако може једна реченица ради ...) само мало..   

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Ја ћу вам поновити  исто питање г-дине Илићу (само 
изволите) ви сте рекли неспорно је и користите често ту ријеч и да сте јасно 
послагали све коцкице, сад сте рекли око предмета у џепу, а прије неких  сат и по 
времена сте рекли да  нисте  имали никакав надзор на садржину џепова од момента  
проналаска тијела до довожења на обдукцију значи не можете да тврдите? 

ИЛИЋ: Ја сам тврдио да је то неспорно пронађено код њега. 
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ГОРАН ЂОРЂИЋ: Неспорно је пронађено код њега (па је ли пронађено?) али је 
било потпуно ван надзора од тренутка (значи постоји сумња  да је неко)тако је и 
погледајте  ја би вас само да завршим молим вас  значи само сам вас  питао кратко. 
Овај анкетни одбор и да на једну вашу констатацију такође дам одговор није 
подлегао никаквом притиску јавности нити ће подлећи (добацивање) ми смо јасно 
добили од Народне скупштине задатак да сагледамо све релевантне  чињенице не 
улазећи у истрагу и ми то покушавамо да урадимо и да вам кажем нешто поред  
самог трагичног догађаја који је центар свега  постоје многобројни пропусти у раду 
институција који су већ и установљени неки из чистог немара  усмене комуникације 
потпуно непотребне, ви сте човјек професионалац знате да то кад дођу густе 
ситуације  увијек се неком обије о главу  а није било лош чак ни намјера, али Боже 
мој процедура је  таква можете се сложити са мном? (слажем се) а овдје је тога било и 
превише (сад не разумијем на шта мислите)  па превише усмене комуникације не 
ради се само о МУП-у, значи постоји ту и Завод за судску медицину, постоји 
Министарство здравља, постоји  ево биће ту и Ново гробље и тако даље и тако даље  
значи не може се са сигурношћу ништа тврдити  јер је много пропуста у раду 
институција. Ако ми из овог изађемо  бар са тим да се више тако не понашамо и да се 
понашамо одговорније направили смо неки корак , наравно зна се шта је  овдје 
центар  центар овог свега  да се пронађе истина која ће нас све ослободити и значи у 
том контексту ја сам примјетио да сте ви  да радите апсолутно  свој посао и да 
образлажате и браните , не браните него говорите  извјештај у који сте уложили  
труд и вријеме ја се с тим могу сложити и ко сам ја да процјењујем ваш рад. Ја само 
покушавам да дођем као  и сви ми  до истине.  

ИЛИЋ: Ако дозволите кратко  
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Само ово је била моја контатација ја ћу вама сад поставити 

питање. Око одјеће Давида Драгичевића у једном извјештају се каже  да је одјећа 
нетакнута, наравно да није сјечена да је скинута урожено сложена  а у другом 
извјештају се каже да је попречно попарана  на приједјелу кољена, а онда опет није 
сјечена уредно је склоњена  и спакована. 

ИЛИЋ: Ја имам овдје могу вам показати (имате)  документацију (г-дине Илићу 
само мало)  кад кажем сјечена мисли се  вјероватно на обдукцији зато што (не, каже 
није сјечена) не знам сад, не знам не могу се изјаснити. 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Па е управо ја то покушавам да вам кажем (добро) пошто (ко 
каже?) па г-дин  Каран ( фотодокументација овдје ја сам вољан да  вам покажем и 
образложим – Илић) па онда морате, знам, не ја вам ово говорим  из контекста да ви 
свакако и зато је формиран овај анкетни одбор да се са свих углова  сагледа. Ви 
имате свој угао јер сте у томе учествовали  и радили и посједујете 
фотодокументацију, међутим имамо потпуно опречне ставове од других институција 
и ту је проблем. Значи, ја вас разумијем због тог, зато чисто вам говорим из најбоље  
намјере шта је рад овог Анкетног одбора, ово се све снима и проћи ће сати  да се ово 
све прегледа  шта је ко рекао, да би се покушала направити једна слика.  (добацивање 
– ...извињавам се... није то Каран рекао и ви оставите оцјене, јер ја сам пажљиво 
пратио....) то пише у званичном извјештају. 

ИЛИЋ: Што се тиче рада Анектног одбора  мислим да нисам рекао да је  
Анкетни одбор подлегао притиску ако јесам извињавам се (добацивање – рекли сте 
Народна скупштина)  Народна скупштина да, Анкетни одбор (добацивање) не 
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Народна скупштина него да је само, ја сам то добронамјерно рекао  без намјере да се 
ја упуштам  нити себи  дајем за право да ја као полицајац  уопште коментаришем 
Народну скупштину.  Ја сам само желио да кажем  сљедеће да је све заједно, највише 
сам се бавио и МУП институцијом у којој ја радим, па затим тужилаштвом па да смо 
сви заједно све институције су подлегле непотребно  под притисак јавности. Да ли се, 
да ли нисмо или да ли институције и потпуно се слажем овдје  и што је малоприје 
рекао г-дин Бореновић  да ли су све институције навикнуте  на овакве врсте 
притисака и на модеран начин комуникације  и све ја могу  као грађанин и као човјек  
о том говорити. Ми живимо, и  још ево да искористим прилику  ако ми дозволите да 
кажем нешто, мени је жао што радим и живим држави нашој коју волим гдје не 
постоји у кривичном закону ја морам то рећи због свију, не само због себе  него због 
свих грађана, у Кривичном закону не постоји кривично дјело клевете и увреде. Ви у 
нашој земљи можете без икаквих проблема изаћи на телевизију, Скупштину било 
гдје  и за било кога рећи да је лопов, криминалац, бандит, шта год – нећете 
одговарати. У сусједној земљи у земљама ЕУ то не можете урадити, не можете  
урадити зато што морате кривично одговарати.Овдје имате  неку заштиту у 
грађанском поступку да тражите накнаду штете за клевету и тако даље па 
постављам питање ко би преживио све ово  што смо ми, ја јесам професионалац, али 
ја као професионалац радим свој посао  и одговоран сам у складу и слажем се с вама 
апсолутно  у складу са законом  за све евентуалне пропусте и боље и лошије и да ме 
неко смијени  и да престанем да радим и тако даље и тако даље, ако се утврди у 
неком законском  поступку да сам ја нешто погријешио, то није спорно. Али ми  се не 
можемо против тога браните, онда можете мислити кад обич, кад ја   то не могу 
објаснити себи онда можете мислити шта обични грађани који све то гледају и 
слушају  читају шта они мисле. 

РАДОВАНОВИЋ: Ја бих замолио предсједавајућег  да ово забрани шта се ради 
ово грубо вријеђање родитеља, родитеља убијеног дјетета,  убијеног дијетета ово је 
срамота. Сад су постали они жртве, они су постали жртви а  не родитељи и дијете 
(добацивање) то је срамота шта се  ради.  

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: (добацивање) хајте молим вас завршите, реците, 
завршите. 

ИЛИЋ: Само изволите, ја сам мислим да сам био крајње  коректан . 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Добро. Важи. Може ли још имамо јеси ли ти рекао 

Неђо, ниси? (добацивање) Имам ја само констатацију, имаш ти још? Немаш. Имаш 
једну констатацију и ја ћу онда .... 

РАДОВАНОВИЋ:Само једну констатацију ради дигнитета овог дома и овог 
анкетног одбора. Инсинуације да сам својим питањима  изашао из онога што је 
министар презентовао у Парламенту и онога што су министар и директор полиције 
јавно саопштавали, а то су те приватне некакве везе  које сам ја питао, значи нисам 
их ја потегао него министар и директор полиције да се ту разумијемо, овај и ни у 
једном ја једини овдје нисам се бавио истрагом него сам се бавио  значи оним  зашта 
овај анкетни одбор и само да се то молим контастује.... 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: ...има   у записнику ће бити, у стенограму ће бити. 
Изволите  колега Михајилица, ви још сте тражили. 

МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Да, пошто се споменуо Одбор за безбједност, да не 
би било неке недоумице. Пошто сте поменули одбор за безбједност чији сам ја 
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предсједник, а г-дин Калабић замјеник, не знам да ли сте упознати да  сам као 
предсједник   Одбора за безбједност 27. марта, дакле одмах  након конференције за 
штампу упутио допис МУП-у  у којем сам затражио  с обзиром да, односно 
информацију о резултатима  до тад проведене истраге, с обрзиром да родитељи и 
дио јавности Републике Српске изражавају  отворено сумњу када је ријеч  о 
резултатима  до тада проведене истраге и да смо сутрадан дакле 28. марта 
једногласно на Одбору такав став потврдили дакле тог дана сте ви окружном јавном 
тужилаштву доставили  извјештај о овом предмету.Да ли вам је познато, да ли су вам 
ове чињенице  познате? 

ИЛИЋ: па ја сам то чуо  из средстава јавног информисања, до моје 
организационе  јединице није дошао захтјев, кад сам споменуо Одбор Народне 
скупштине за безбједност мислио сам да сте ви  већ раније једном били у посјети 
мојој управи да сам спреман у сваком моменту на сваки пут кад ме позовете  као 
одбор доставити све податке, лично  доћи сматрам да је то моја обавеза и тад сам вам  
кад сте били у посјети изнио све податке које сте тражили  (добацивање) само само 
на то сам мислио (ја конкретно питам за овај предмет – Михајилица) не, не за овај 
предмет ја нисам добио, ја нисам добио. 

МИХАЈИЛИЦА: И исто тако да је  од Министарства  дакле 28. стигао одговор да 
није у могућности доставити  ову информацију док надлежно тужилаштво не оконча 
предметну  истрагу. 

ИЛИЋ: Није ми познато, нисам учествовао у томе. 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли вам је познато да нам је та информација иако предметно 

тужилаштво  надлежно  тужилаштво није окончало истрагу, Министарство нам 
доставило  информацију касније? 

ИЛИЋ: Није ми познато  заиста ништа што се тиче достављања информације 
Одбору за безбједност, можда  овако  из средстава информисања, лично мени не. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Добро. Хвала (захваљујем  - Михајлица) (хвала и 
вама – Илић) Хвала, још  ја морам ипак још једно питање значи из свега што сам вас  
саслушао заиста (ја видим да ћете се вас двојица  замјенити- Калабић)  што сам 
саслушао  задњи  да кажем  задње за документовано и јасно виђење са 100% 
сигурношћу је рекли сте она НЛБ камера је ли тако, ми можемо рећи да је то задње са 
100% сигурношћу да се  може  утврдити да је то био Давид (да, да – Илић) и послије 
тога је онда (послије тога морамо образлагати – Илић) ех добро.  

РАДОВАНОВИЋ: Г-дине предсједниче,  због правилности и  законитости  у 
свему овоме ви можете погријешити, ви можете погријешити кад постављате 
питање формулишете да је то нешто чињеница, ви можете погријешити, г-дин Илић 
не може и не смије  закон му то забрањује. Значи, да би се нешто назвало  чињеницом 
, чињеницом да би се нешто тврдило да је неспорно када у првом степену наступа 
Окружни суд Бањалука и донесе првостепену пресуду  оног тренутка кад се уложи 
жалба Врховном суду све постаје  спорно и ништа није чињеница, а ми овдје  још чак 
не знамо да ли је то кривично  дјело или није да зато не користимо  термине и 
говоримо о чињеницама, доказима и овом – оном. 

ИЛИЋ: Ја вам се захваљујем свима и желим да вам кажем да сам спреман ако 
буде потребе  да ме поново позовете и да појасним било шта што треба  ту сам. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала. Закључујем ову тачку дневног реда. 
Сачекајте да се договоримо  за, нека г-дин Илић изађе,  само мало да видимо ми смо 
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планирали у уторак  у 14,00 часова смо рекли (добацивање) пријатно довиђења,  у 
уторак у 14,00 часова смо рекли кога смо, рекли смо  (директор полиције) директор 
УКП-а Спасојевић, а у 16,00 директор полиције је ли тако било (комешање) (не, не 
није тако) (комешање)  у 14,00 Ћулум у 16,00 Кострешевић. (добацивање) хајте да 
чујемо (није укључен микрофон) упалите због  Радовановић упали  само микрофон 
реци да ћеш доставити  (комешање) Само мало 

КАЛАБИЋ: Ја упозоравам цијело вријеме ко даје одговор на то питање ради 
дигнитета  људи који слушају, доћи ће нам  човјек који мора то рећи (добацивање) а 
ја, да ви  мене погрешно не схватите, ја покушавам сачувати, али нећу ником, јер да 
ће неко мислим да ја таман посла ја волим  сва питања, али покушавам да имам 
(добацивање - ...значи везано  за ова лица која сам ја испитивао то су изјаве давали 
министар  и директор полиције....)  

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Добро, ево договорили смо се  значи у уторак 
настављамо, ви ћете писмено доставити ово је ли тако.  

(напомињемо да се ради о стенограму-тонском запису који се прекуцава по 
свакој изговореној ријечи)  

 
Четврта сједница Анкетног одбора одржана је 22. маја 2018. године у 14,00 

часова у просторијама Народне скупштине Републике Српскена којој су били 
присутни сви чланови Одбора и оба представника групе „Правда за Давида“. 
Предложен је и једногласно усвојен дневни ред: узимање изјаве од Синише 
Кострешевића, начелника Управе криминалистичке полиције Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, узимање изјаве од Дарка Ћулума, директора 
полиције Републике Српске(у 16,00 часова) и остала питања. 

Узимање изјава је стенограмски забиљежено и доступно у овом Извјештају 
како слиједи: 

„ПРЕДСЈЕДНИК БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: Хвала, добар дан! Поздрављам све 
присутне. Констатујем да имамо кворум да можемо да радимо. Сви чланови Анкетног 
одбора  и чланови који учествују у раду Анкетног  одбора су присутни. Поздрављам 
представнике медија, посебно поздрављам г-дина Синишу Кострешевића, начелника 
Управе криминалистичке полиције МУП Републике Српске, добро дошли у 
Парламент Републике Српске. Неколико кратких информација, г-дине Кострешевићу  
ми смо Анкетни одбор који је на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 
Српске и члана 98. и 99.  и 182. и члана 186. став 1. Пословника о раду Народне 
скупштине Републике Српске. Скупштина је 10. маја  2018. године на 26. посебној 
сједници  донијела Одлуку  о образовању Анкетног одбора. Образује се Анкетни 
одбор с циљем сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања 
Давида Драгичевића. Одбор се посебно обавезује да у складу са чланом 99. 
Пословника  Народне скупштине Републике Српске затражи од свих релевантних 
институција извјештаје неопходне податке, обавјештења као и да прибави  потребне 
изјаве  појединаца, све с циљем креирања  што потпунијег извјештаја  дефинисаног 
чланом, тачком 4.  ове одлуке. У Анкетном одбору, као што видите, су изабрани пет 
чланова: Бранислав Бореновић, предсједник, Драго Калабић замјеник предсједника, 
Недељко Гламочак члан, Миланко Михајилица члан и Горан Ђорђић члан. Имамо рок 
од 30 дана да  поднесемо извјештај Народној скупштини о прибављеним 
чињеницама  са приједлогом мјера за спровођење  истог. Ми смо донијели Одлуку у 
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складу са нашим интерним  актима и нашим Пословником и процедурама да у раду 
Анкетног одбора  учествују и два члана испред групе ''Правда за Давида'' и ту су 
констатујем г-дин Борислав Радовановић и г-ђа Љиљана Тешановић. Ми за данас 
имамо дневни ред који смо дефинисали на прошлој сједници и предлажем да га 
усвојимо: давање изјаве Синише Кострешевића начелника Управе криминалистичке 
полиције МУП-а Републике Српске у 14,00 часова , с почетком сада и  у 16,00 часова 
давање изјаве  Дарка Ћулума директора полиције Републике Српске  и под тачком 
три ''Остала питања''.  

Питам чланове Анкетног  јесу ли сагласни са овако утврђеним  дневним 
редом? Ако нема примједби можемо ли га усвојити. 

Ко је ''за''? Неђо?  
Хвала једногласно. 
Хоћу  само да вас још обавјестим да смо у складу са нашим захтјевом  који смо 

упутили РТРС гдје смо званично затражили  да нам се достави комплетан снимак 
конференције за новинаре одржане у МУП од 26. марта 2018. године да нам је  
снимак достављен и да ће бити достављен сваком члану Анкетног одбора у седам 
значи копија на ЦД-у то смо званично тажили као  акт који нам је потребан у нашем 
раду. Добили смо одређене материјале које смо затражили од четири институције и 
то нам је нека врста полазног материјала. 

Ја предлажем да радимо по принципу  како смо, како смо радили и до сада и 
предлажем да идемо по принципу  да бисмо били експедитивни начелниче, ми ћемо 
постављати одређени број питања, ви ћете давати одговоре по могућности што 
краћи одговори како бисмо  могли завршити у неком разумном  року и како бисмо 
могли да будемо крајње ефикасни обзиром да имамо  доста материјала, имамо  
стенограм и са посебне сједнице која је одржана, имамо стенограм и са те пресс 
конференције, добили смо одређене информације, одређене извјештаје, одређене 
документе од надлежних институција и ми смо донијели одлуку да ево у овом 
разговору  са вама  да вас питамо одређене  чињенице и одређене  ствари  које нас 
интересује као чланове Анкетног одбора. 

Ја ћу бити слободан као предсједник Анкетног одбора да, такву смо праксу 
имали до сада, да поставим онај дио  питања који посебно интересује мене као 
предсједника Анкетног одбора, а вјерујем и јавност  Републике Српске али и све нас 
који се налазимо  у овој сали. 

Ја ћу вама поставити неких 16-17 питања, вјерујем да ћете на већини 
одговорити  кратко ''да'' – ''не'' и онда након тога ћу дати могућност  и колегама  
члановима Анкетног одбора да поставе такође питања. 

Ако може да кренемо.  
Г-дине Кострешевић, када сте ви сазнали  за случај  смрти Давида 

Драгичевића? Молим вас само упалите  извините. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Па када је тијело пронађено, од прилике  24. или 25. односно 

24. у поподневним сатима јер нисам био овдје у Босни, односно  нисам био овај у 
Европи био сам на службеном путу  у Америци и тек негдје у поподневним часовима 
сам овај сазнао да је пронађено тијело Давида Драгичевића које је прије тога 
тражено. Значи, 24. у поподневним часовима. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли су људи из ваше Управе 
криминалистичке полиције  били од почетка  укључени у овај случај? 
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КОСТРЕШЕВИЋ: У фази тражења несталог лица Давида Драгичевића  били су 
укључени дијелом Одјељење за  потраге управе криминалистичке полиције, значи до 
момента проналаска тијела и констатације да на тијелу постоје одређене  повреде 
које су заживотне и да се постоји могућност да се ради и о кривичном  дјелу убиства 
у том моменту је даље  поступање преузела Управа за тешки и организовани 
криминалитет. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли су вам познати разлози  због којих је 
управо конкретан  случај додјељен и вођен  од стране Управе за организовани и 
тешки криминалитет? – које сте дијелом рекли. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Па у складу са Правилником  организације послова МУП-а у 
суштини сва  убиства у задње двије године преузела да ради Управа за организовани 
криминал, сва убиства по н.н.  извршиоцу, по непознатом извршиоцу. (хвала) 
Углавном. 

ПРЕДСЈЕДНИК  БОРЕНОВИЋ:  Када сте ви укључени  у случај и на који начин?  
КОСТРЕШЕВИЋ: Поново мислим у случај (да, да, ) званично 19. априла 

доношењем наредбе министра  унутрашњих послова о преузимању  предмета из 
Управе  за организовани криминалитет од 19. с тим што сам ја имао по налогу 
министра 02. априла по повратку из САД имао сам разговор од два  сата с оцем чисто 
информативни, јер сам тад сазнао да је у некој коресподенцији био некакав захтјев 
да преузмемо ми  случај и онда је министар рекао отиђи и обави разговор  с човјеком 
што сам ја и урадио. То је било 02. априла. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Да ли сте све мјере и радње  које сте преузимали у 
сарадњи са поступајућем да нам објасните мало о тим мјерама и радњама које сте 
предузимали  у сарадњи са поступајућим тужиоцем након преузимања цијелог 
случаја, мало да нам то детаљније  објасните. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Па детаљније, ја вам  могу овај  од прилике у пар ставки 
такстативно набројати (може)  од прилике шта смо ми урадили. Овај, ми смо значи 
19. априла  преузели предмет и требало је  два, имали смо одмах тај дан и састанак, 
имао сам  ја лично састанак и са тужиоцем и овај имали смо већ некакве радње, али 
ништа посебно, требало нам је 2-3 дана да уђемо у предмет јер било је ту  пуно тога, 
пуно материјала и од прилике негдје од, тамо негдје понедељка, значи то је био  
четвртак, од понедељка негдје  око хајде да кажем  од 22-3 ми смо активно кренули  у 
некакве радње, између осталог шта је, шта је овај имали смо контакт и 20.-ог већ сам 
имао са оцем и 23. имали смо састанак који је био код мене у канцеларији. Некакве 
недоумице које је отац изнио  ишли смо да отклонимо у првом реду  одмах то, па да 
онда наставимо  даље с тим у вези урађено је и од стране  специјалне 
антитерористичке јединице преглед и снимање  корита Црквене од Лауша до уласка 
у Врбас, односно тунела  оног подземног да се види да ли  постоје одређене препреке  
пошто је била информација овај  да постоје препреке да тијело не може проћи, па смо 
хтјели да то утврдимо да ли постоји или не постоји. Урађено је снимање, преглед 
читавог корита и постоји ЦД, након достављања ЦД-а моји инспектори су прегледали 
овај и  ја заједно  са њима поново тај, то овај. Тражили смо да ријешимо ситуацију, 
начин на који можемо да извршимо идентификацију  лица које улази у кућу у ул. на 
Лаушу, због тога смо у суштини водили се и једним дијелом  и приједлогом тима 
правног тима породице Драгичевић. Ангажовали смо Грегор Ковача  вјештака 
криминалистичко антропрометриске струке или већ како се зове, који је овај, који је 
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добио наредбу, ___довели га у Бањалуку који је добио  наредбу конкретно од 
поступајућег тужиоца да изврши вјештачење односно упоређивање неспорних слика, 
односно неспорних фотографија Давида Драгичевића са особама које се налазе на 
снимцима који су изузети из Господске улице и са одређених објеката на правцу 
кретења и објекти у улици на Лаушу. Предузето је вјештачење свих , тражење ДНК 
профила на свим предметима који су нађени у кући,  које је требало да су помјерани, 
тражили смо механоскопско  вјештачење одјеће по наредби  исто тужиоца одјеће која 
је скинута са покојног Давида, ради утврђивања механизма наступања  повреде 
односно цијепања те одјеће. Одузети су одређени  снимачи,  извршен је преглед, 
поновни преглед свих квалификација  у циљу проналаска додатних  видео надзора 
на одређеним објектима који су имали  да ли су изузети – нису изузети, да ли имају 
нови. Урађена анализа свих позива на број 122 у тој ноћи  да се утврди да ли је било 
пријава каквих инцидената, туча или слично. Утврђена су временска одступања, 
тражили смо начин да утврдимо  временско одступање, односно  да ли  подаци о 
времену на снимцима  изузети са локација да ли одговарају стварном времену да 
можемо уклопити одређене овај, тражене су информације од других  безбједносних 
овај ангенција у БиХ  конкретно обавјештајно безбједносне службе и истраге и 
Агенције за истраге и заштиту. Урађена дневна реконструкција догађаја на локацији 
у кући на Лаушу, на локацији гдје је извршена провала. Извршено додатно 
полиграфисање од стране полиграфисте из Сарајева укућана односно породице 
Рађен и то  Рађен Милорада, Ђорђа,  Викторија Банде, супруге  Рађен Ђорђа. 
Одрађена  су одређена токсиколошка  вјештачења на ВМА у Београду  односно 
послати су одређени узорци да се ураде одређена  вјештачења. Изузети су исто тако 
плочице  које у реобдукцији  патохистолошке тзв. плочице  тако се зову изузете су од 
др  Милисављевића са ВМА и урађена је реконструкција односно  урађено  је мјерење  
локације моста на ријеци Црквини гдје информација била да је Давид  пао у воду 
снимање, сликање и мјерење. Заједно са тужилаштво направљен је један захтјев за 
додатно хајде да кажемо вјештачење документације патолога Карана и патолога из 
Београда спаковано и послано у Београд  то се чека и  тражили смо чак и од Сарајева  
и Института у Сарајеву за форензику да ураде одређена вјештачења тих снимака, 
идентификације. Исто тако тражено од ___ из Београда да се уради одређене 
реконструкције да би се видјели да би се побољшали  снимци (добро, хвала) упућено 
је неких 9- 10 захтјева према тужилаштву  да одређене наредбе,  фејзбук и тако даље. 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Углавном  све је рађено у сарадњи са 
поступајућим тужиоцем? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Апсолутно. 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Добро. Два питања која су заиста за мене 

изузетно важна,  да ли нам можете рећи  нешто о сазнањима да ли је покојни Давид 
Драгичевић те ноћи 17 на 18 уопште боравио у кући у улици Велибора Јањетовића 
Јање? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Па то су већ ствари из истраге које ја у суштини нисам, нисам 
овлаштен да, да износим овдје, то је у главном у  суштини питање за тужиоца, али 
мислим већ је и јавности познато  из Народне скупштине да је у одређеном проценту 
потврђено да је особа која долази на локацију у улицу 80% Давид Драгичевић, која 
улази у двориште и излази из дворишта. Не можемо, ја не могу лично не могу  да 
тврдим  да је био у кући  или није био јер немам доказе за то. 
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ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Значи кад бих вас питао  питање конкретно да ли 
је Давид Драгичевић био у кући  и тражио да ми   одговорите са кратко ''да'' или 
''не''? 

КОСТРЕШЕВИЋ: То би било сугестивно питање. Не бих ја могао  на тај начин 
дакле одговорити. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли ви  као искусни оперативац можете рећи да се у 
оваквим случајевима позива мртвозорник на лице мјеста? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Да 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли вам је познато да ли је у конкретном случају  био 

присутан мртвозорник на лицу мјеста? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Јесте, др Миљковић, др Миљковић био на лицу  мјеста на 

обали ријеке Црквина, са њим је обављено 2 или 3 разговора и колико  ја знам  сутра 
би   већ требао дати и  званичну изјаву на све околности мртвозорник др Миљковић, 
да. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли вам је познато ко је радио токсиколошки налаз урина? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Токсиколошки налаз урина је у првој  фази истраге  радио  

Завод за овдје  наш Завод за (судску медицину) др Жељко Каран, а ми смо тражили 
нови путем наредбе тужиоца  који је упућен на ВМА, значи изузели смо по наредби 
тужиоца изузет је урин од, из завода за судску медицину нашег завода  и упућен је на 
вјештачење у Београд. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли вам је познато да Завод за судску медицину нема 
форензичку лабораторију  за анализу крви, урина  и осталих биолошких трагова  на 
опијате  тј. наркотике? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Јесте. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли вам је познато  да самим тим онда  и да 

токсиколошки  налаз  који је издао и потписао др Каран  нема доказну и судску 
вриједност? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Јасно. 
БОРЕНОВИЋ: Питање које сам поставио и  вашим колегама, али ево постављам 

и вама  који је  последњи моменат временски када је, који је несумњиво покривен 
надзорном камером које су забиљежило кретање и јасно лице покојног Давида 
Драгичевића? Задња, значи са 100% сигурношћу која је то камера, која је то 
локалитете који можемо 100% непобитно да кажемо: да, ту је био  Давид Драгичевић 
у то и то вријеме, осим наравно  видјели смо сви смо свједоци  оног снимка који сте је 
потврђен  да је Давид на Тргу Крајине? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Оптика ''Реј'' мислим да је камера Оптике ''Реј''  овдје  у 
старом занатском центру гдје неспорно, неспорно  да је то Давид Драгичевић мислим 
гд је се  види оптика ''Реј'' и тај ту круг локација  та ту (хвала) Комерцијална банка, 
оптика Реј, с тим што ми тражимо  још некакве треба да добијемо још некакве видео 
надзоре и са тих локалитета  

БОРЕНОВИЋ: Са тих локација. Хвала. Морам вас питати то је  моје задње 
питање у ствари ваш коментар , шта мислите на коментар  који је  изашао са пресс 
конференције која се одржала 26.03. на којој нисте били  ви, али је  одржан наравно у 
просторијама МУП-а гдје је наша новинска агенција  пласирала тј. изашла са  
насловом: ''Драгичевић се потукао, опљачкао кућу и скочио у ријеку''. Полиција је 
утврдила  да се Давид Драгичевић (21) година из Бањалуке чије је тијело пронађено 
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у Врбасу  кобне ноћи, између осталог потукао са три лица, опљачкао једну кућу  и са 
моста скочио у ријеку – речено је данас на конференцији за новинаре у Бањалуци. 
Имате ли какав коментар на ову констатацију. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Ја сам полицајац. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Изволите колега.  
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Добар дан, Моје име је Горан Ђорђић члан сам Анкетног 

одбора, поставићу вам неколико питања. Зашто сте ангажовали страног стручњака  
за препознавање лица? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Па немамо таквог стручњака у БиХ, једноставно немамо, тог 
хајде да кажемо ранга и нивоа и стручности  и да посједуј одређене хајде да кажемо  
већ успјешне, успјешна вјештачења доказана на суду, значи не постоји у Босни такав. 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Хвала. На бази чега закључујете да  је тај налаз  може 
тврдити да се ради 80%  о Давиду Драгичевићу, ако знамо да је та скала? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Па видите, то није питање за мене, али тај налаз је у  суштини 
доказ у некаквом поступку, али чисто  та вјештачења имају одређене параметре 
скале која крећу (добро)  од минус четири до плус четири (тако је) Вјештак се 
изјаснио да  је у овом случају на плус два што одговара еквиваленту на неких 80%  

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Па и не одговара баш. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Па око нисам рекао значи. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Па то сам вас хтио питати је ли сматрате  да је баш паушална 

процјена да је то 80% и како  се то уопште може  примјенити у доказном поступку. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Ја кажем оцјена је плус два. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Добро. Хвала, па јасно, питам значи знате и технику  значи 

ипак је  та изјава првобитно била паушална добро. Као искусан професионалац  да ли 
сматрате да је  увиђај код ријеке Црквине урађен професионално? 

КОСТРЕШЕВИЋ: На лицу мјеста проналаска (тако је) јесте, јесте у складу са 
правилима што се тиче увиђаја проналаска тијела ту је урађено све како, како 
правила налажу. 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Добро. Да ли сматрате да је  пошто нико није испразнио 
џепове покојног Давида Драгичевића, да ли је могуће да у временском периоду  од 
мјеста увиђаја па до Завода за судску медицину гдје је др Каран овдје рекао да је први 
пут  извадио предмете из џепа могло доћи до могућности  стављања  тих предмета у 
исте? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Не искључујем могућност да је могло. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Зато што је прошао један дужи временски период (да). Да ли 

сматрате да је на лицу мјеста  на увиђају требало  то урадити? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Па на лицу  мјеста се ради идентификација углавном  

идентификација лица и у том стању лице се превози на локацију која је предвиђена 
за. 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: По вашим сазнањима да ли  та локација буде под сталним 
видео надзором? 

КОСТРЕШЕВИЋ: По мојим информацијама буде. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: А у времену транспорта? 
КОСТРЕШЕВИЋ: То не (то не)  мислим не знам, мислим да не. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Добро хвала. Реците ми да ли сте идентификовали  сва лица 

која су пресрела Давида Драгичевића  те кобне ноћи? 
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КОСТРЕШЕВИЋ: Која су?- нисам разумио 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Пресрела (мислите  овдје на Тргу?) на Тргу Крајине тако? 
КОСТРЕШЕВИЋ: У суштини већину лица  да, оно што можемо да видимо на 

снимку , али тамо те некакве покрете хајмо рећи  који се дешавали то нисмо и ту 
чекамо некакве додатне видео надзоре  требали би их добити и онда ћемо моћи даље 
да  чекамо некакве информације, (да ли сте од)  мислим да смо већ добили, али 
нисам. 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Добро, значи нису сва  лица још идентификована? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Лица која се виде неспорно  на камерама  су идентификована 

(али нису сва) лица која се, да кажем лице читаво, лица која се дјелимично  виде 
нису. 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Да ли сте, хвала, да ли сте  када је ангажован страни 
стручњак пошто га нема у БиХ, БиХ, да ли се поред идентификације Давида 
Драгичевића тражила идентификација тих лица која до сад нису  идентификована? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Од стране вјештака? (тако је) не. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Да ли је то у плану? 
КОСТРЕШЕВИЋ:  Став тужиоца, до става је  тужиоца од његове процјене он 

води истрагу, он  одлучује, тужилаштво је то које налаже та вјештачења и то је, то је. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Добро имам  само још  два питања. Дана, 08.05. да ли је 

управа криминалистичке полиције , Завод за судску медицину  послао захтјев за 
токсиколошким налазом или по налогу  тужиоца или је то Управа сама урадила? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Нисам разумио, Заводу нашем за то за судску медицину (тако 
је) да ли смо послали захтјев да нам одговори, мислите на захтјев у вези са  да ли 
питањем да ли могу  да раде вјештачење или не могу? (тако је) да, у договору са 
тужиоцем, у договору са тужиоцем наш је акт, ради се о јавној институцији  која мора 
да (имате ли писмени налог  од тужиоца?) нема, у тој ситуацији не издаје  се писмени 
налог, уколико не издаје наредбу тужилац односно захтјев или наредбу. 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Значи у договору са тужилаштвом (поступајућим тужиоцем, 
јесте)  пошто је тужилаштво преузело случај они су у договору са њима (јесте, јесте) 
ви сте званични  акт упутили (јесте, јесте)  Заводу за судску медицину.  Добро. Ништа  
имам само још једно питање да ли сте спремни  да  у случају ако до тога дође  када 
дође до подизања оптужнице свакако ћете бити укључени у предмет, а свакако и 
јесте да ли сте спремни да се подвргнете полиграфском испитивању, за све што сте 
изговорили и све што будете сазнали.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Апсолутно. 
ЂОРЂИЋ: Хвала. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала колега Ђорђићу, изволите даље. Има ли још питања, 

изволите г. Гламочак. 
НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Хвала, г. Кострешевићу – можете ли ми рећи када је 

Давид Драгичевиће доведен у везу са провалном крађом у кући Рађен? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Па немојте ме сад држати за ријеч, мислим, (немојте 

датумски, мислим да ли прије проналаска тијела или послије) прије проналаска 
тијела.  

ГЛАМОЧАК: Прије проналаска тијела. Ко је сачинио Извјештај тужилаштва да 
ли Управа криминалистичке полиције или Управа за оргнизовани криминал. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Управа за организовани криминал. 
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ГЛАМОЧАК: Управа за организовани крининал. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Тај Извјештај о смрти. 
ГЛАМОЧАК: Што је достаљен 29. Тужилашву.  
КОСТРЕШЕВИЋ: Јесте.  
ГЛАМОЧАК: Рекли сте нам да сте посумњали у повреде на тијелу кад је 

пронађено тијело и да сте тада посумњали за кривично дјело, евентуално убиство и 
да се зато анагжаовала Управа за организовани криминал. Јесте ли имали 
информација о каквим се повредама ради, да ли сте у току исграге сазнали гдје су 
наступиле те повреде на тијелу. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Мртовзорник кад је дошао на лице мјесте, је рекао да су 
повреде које су на лицу, зажвиотне повреде, чим измате заживотне повреде, креће се 
по неким стандардима о критеријумима да се десила најгора могућа варијанта 
односно да је неко убијен, и предузеимају се све радње као да је убијен. И од тога 
момента, ја знам гдје су повреде наступиле, тад нисам зано, нисам био уопште ту. 
Али знам које су повреде и гдје су наступаиле. 

ГЛАМОЧАК: Је ли можете рећи? Ко је нанио повреде, гдје је дошло до 
наношења повреда заживотних? (не,не) Је ли утврђено? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Тада на лицу мјесту није.  
ГЛАМОЧАК: Сад у току истражних радњи.  
КОСТРЕШЕВИЋ: Да је утврђено неко био био ухапшен. 
ГЛАМОЧАК: Значи, још увјек ток истраге није утврђено гдје су наступиле ове 

повреде на тијелу? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Знамо гдје су на тијелу, али локацију? 
ГЛАМОЧАК: Од кога, ко је нанио повреде, није дошао. Добро, хвала вам. Је ли 

овај доктор, мртозоврник Миљковић, је ли он сачинио неки документ на лицу мјеста. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Он има свој документ који сачињава. 
ГЛАМОЧАК: И у предмету је.  
КОСТРЕШЕВИЋ: Јесте. 
ГЛАМОЧАК: Преглед канала ме интересује, овог Цркевене? Када је обављен и 

шта је том приликом нађено од предмета, спомињано је да су предмети предани 
Тужилаштву.  

КОСТРЕШЕВИЋ:  Датум не знам, (27. се води у вашем) 27. два дана је рађен 
преглед канала, од стране спцијалне ____ јединице, први преглед се није могао 
урадити био је још увјек висок ниво тај Црквене, и други дан је пронађен спрони 
лапотоп, на локални Црквене.  

ГЛАМОЧАК: Је ли та јединица пронашла лаптоп други дан, приликом 
прегледа. Имате ли везано за претходно питање, има ли игдје да се спомињу двије 
туче у којима учествује Давид. Не везано за ону из '17. већ у току ових догађаја.  

 
КОСТРЕШЕВИЋ: Постоји туча пред угоститељским објектом Мета, која је 

неспорна, и постоји да је информација, гдје је он рекао, кад је ушао у објекат, не знам 
тачно који, да се тукао са 15 лица. Међутим, ми нисмо до сада могли апсолутно 
никако утврдити ту тучу, уз то постоји изјаве жене, која је видјела да се тукло 
неколико лица, да су тукли једног и то нису, изуезти су сви надзори, видеио надзори, 
пријава званичан није постојала, апсолутно нисмо могли утврдити да је та туча се 
десила. 
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ГЛАМОЧАК: Можете ли ми само још мало појаснити, кад сте провјеравали ове 
видиое надзоре шире по граду, на многе сте наишли гдје је констатовано да су већ 
брисани, како то иде технички. 

КОСТРЕШЕВИЋ: То вам све зависи од вас, колико одвојеите новац, за 
видеондзор. Углавном су ти видеонадзори су до 30 дана, и онда иде пребрисавање, 
преснимавање. 

ГЛАМОЧАК: Али овдје су у краћем року избрисани. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Немам ту информацију, да су у краћем року. 
ГЛАМОЧАК: Колико сам ја видио у овом вашем извјетшајима, како кажете на 

многим објектима са видиео надзор од 17 на 18. већ били избрисани.  
КОСТРЕШЕВИЋ: Кад смо ми, ја сам добио мјесец дана, ја сам 19. преузео, ми кад 

смо, не знам  да ли то пише у мом дијелу извјештаја или од извјештаја од 
организованог криминалитета. Дио јесте пребрисасн. Дио смо рачунара, изузели 
ради вјештачења, чекамо наредбе тужилаштава за вјештачење, да покушамо 
вратити, постоји метода враћања тих података, покушаћемо.  

ГЛАМОЧАК: А јесте ли добили налазе вјештачења ових предмета из куће Рађен 
не у крађи, већ они који су изузети. 

КОСТРЕШЕВИЋ: ДНК вјештачење (да) то је тужилац добио. У тужилаштву. 
Завршено је. 

ГЛАМОЧАК: Завршено вјештачење, де ми још реците кад је у питању ова 
провална крађа је ли вршен увиђај, провалне крађе, и ту је било неких неспоразума, 
неке смјене у станици Лауш, шта се ту десило можете ли ми ближе рећи.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Увиђај није извршен, зато што у суштини увиђај је истражна 
радња, којом се непосредно опажају, непосредно на лицу мјеста. Инспектор је 
процјенио у сарадњи са тужиоцем, да нема трагова које може уочити и није урадио 
увиђај. Да ли је требао или није требао то је процес некакав који ће он објашњавати у 
неком дисциплинском поступку. А десиле су се смјене, чини ми се тамо 4. мај, није 
питање за мене.  

ГЛАМОЧАК: У медијама потогово на овим прталима, појавила се информација 
да је инспектор који је радио провалну крађу дужио, радио по провалној крађи, да је 
имао већ индиције упуства да би могући извршене провалне крађе могао бити 
Давиди. То је било прије проналаска тијела. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Кроз медије. Нисам се бавио с тим. 
ГЛАМОЧАК: Али оперативно нисте нешто. Добро, хвала. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала, има ли још питања. 
МИЛАНКО МИХЈИЛИЦА: Пздрављам, Миланко Михајилица члан Анектног 

одбора, имам неколико питања, када сте се вратили из САД.  
КОСТРЕШЕВИЋ: 30. марта. 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли сте били упознати са прес конференцијом које је МУП 

Републике Српске одржало 26. марта. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Кроз медије као и сви.  
МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Да ли знате како је дошло до те конференције за 

штампу? Да ли сте погледали, пошто водите сада Управу која је преузела званично 
надлежност, све изјаве, учесника са те конференције за штампу.  

КОСТРЕШЕВИЋ: На, конференцији. Јесмо. 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли сте упознати како је дошло до конференције за штампу? 
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КОСТРЕШЕВИЋ: Није питање то за мене, то вам је питање за директора.  
МИХАЈИЛИЦА: Да ли сте били на састанку код предсједника Републике Српске 

19. априла, којим је присустовао минситар унутрашњих послова, начелник управе г. 
Илић, Давор Драгичевић.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Јесам. 
МИХЈИЛИЦА: На том састанку, 19. априла код предсједника Републике, ко је 

тражио да се надлежност Управе за организовани, органиовани и тешки 
криминалитеете у овом случају пренесе на управу коју ви водите.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Ево ја сам позван од стране тамо Секретаријата Палате 
предсједника и дошао сам на готово чин, дбио само ту наредбу. Ко је тражио? Не 
знам. Знам да је тражио отац покојног, односно Давора, да се преда предме у 
надлежнот Управи криминалистичке полиције.  

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је то тражио пресједник Републике? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Мислим да јесте.  
МИХЈИЛИЦА: Када сте дошли вама је наредба уручена. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Јесте. 
МИХАЈИЛИЦА: Пошто сте преузели надлежност ваша управа којом 

руководите, 19. априла након ове наредбе, сматрате ли да је Управа за организовани 
и тешки криминалитет, до тренутка преузимања ваша надлежности, преузела све 
потрбне мјере и радње из надлежности које је било потребно? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Људи су радили све што је требало да се уради, да ли су могли 
више да ли не, то је опет ствар неке друге анализе, а да су радили свој посао. Јесу.  

МИХАЈИЛИЦА: Питам, сматрате ли да је у том процсу док ви нисте преузели, не 
мислим лично, него ваша управа на чијем сте челу, су предузете све потребне мјере и 
радње' 

КОСТРЕШЕВИЋ: Па вјерујте да се нисам бавио тим. Ја сам преузео предмет, ми 
смо ставили тачку на једно поглавље, и кренули да радимо све што треба да урадимо 
да би ријешили овај случај. 

МИХАЈИЛИЦА: Ви сте навели мало прије, да сте након преузимања 
надлежности, предузели одређене мјере и радње из које произилази да Управа за 
организовани и тешки криминалитет није их провела у овом периоду од 
проналажења тијела до вашег преузимања надлежности 19. априла. Дакле ради се од 
24. марта до 19. априла, то је значајан временски период. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Очигледно, што не мора значити да не би преузели, да не би 
они то предузели у међувремену.  

МИХАЈИЛИЦА: Да ли заживотне повреде даје индиције и основ сумње да 
постоје елементи кривичног дјела у овом предмету.  

КОСТРЕШЕВИЋ: То ћете питати тужиоца. Неквалификујем кривично дјело, ја 
описујем догађаја и радим на расвјетљавању а тужилац... 

МИХАЈИЛИЦА: Да ли вам је познато да је 28. марта МУП доставило Окружном 
јавном тужилаштву извјештај из којег произилази да се ради о задесној смрти? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Они су доставили извјештај о смрти.  
МИХЈИЛИЦА: Ја вас конкретно питам, значи извјештај пошто сте ви преузели 

управу 19. априла, извјештај је поднесен двадесетак дана прије тога, претпостављам 
да сте упознати са извјештају.  
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КОСТРЕШЕВИЋ: Кажем вам, извјештај је о смрти достављен. Нисам ја нигдје 
прочитао да се неко изјашвањао да ли је смрт задесна или оваква. Извјештај о смрти 
Давида Драгичевића.  

МИХАЈИЛИЦА: Ово говорим због тога што у Информацију коју смо добили од 
Окружног јавног тужиоца, цитирам, из достављеног извјештаја произилазило је да се 
ради о задесној смрти. Значи, то ако нисте имали ову информацију, сад имате.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Доће вам тужилац, па ће.... 
МИХАЈИЛИЦА: Не тврдим ништа, само вам, наводим шта смо званично добили, 

зато што смо ми затражили још одређене информације које смо добили од 
надлежних институција, па свакако. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Извјештај који сам ја видио, и  извјештаја, тако је назван 
Извјештај о смрти.  

МИХАЈИЛИЦА: Добро. Рекли сте да сте након преузимања надлежности 
затражили додатно полиграфисање породице Рађен 

КОСТРЕШЕВИЋ: Јесте. 
МИАХЈИЛИЦА: То значи да је једно полиграфисање обављено, да ли су први и 

други полиграфски налази идентични? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Није питање за ово мјесто, то је већ детаљ истраге који није 

изношен. 
МИХАЈИЛИЦА: Разумијем вас, али свакако важан одговор за закључивање, без 

намјере да улазим дубље у то, али сматрамо сам.  
КОСТРЕШЕВИЋ: Ваше је да питате. 
МИХЈИЛИЦА: С обзиром да сте ви рекли, да је по вашем односно по наредби 

Окружног јавног тужилаштва и сарадње, да је извршено додатно полиграфисање. Да 
ли сте добили, тражили сте из Београда, Загреба, додатна вјештачења већ урађених 
вјештачења токсиколошких обдукционих налаза са видео камера и других, да ли сте 
их добилил до дана данашње, до сада?  

КОСТРЕШЕВИЋ: Тужилац их је добио, тужилац наредио, тражио, одређене 
добио, није сва, одређене добио, то ћете питати њега кад дође овдје. 

МИХАЈИЛИЦА: Знате ли које је добио? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Знам, али није питање за мене.  
МИХАЈИЛИЦА: Једно врло важно питање – да ли ваша Управа на чијем сте ви 

челу, без наредбе Окружног јавног тужилаштва о квалификацији кривичног дјела у 
овом случају може смислено, озбиљно и професионално да настави овај посао? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Истрагу води Тужилаштво. Поступајући тужилац, ми 
упућујемо захтјеве, дајемо приједлоге, сугестије и учествујемо у истрази. На њему је 
одлука куда ће истрага даље да се креће, ми можемо да сугеришемо. У овом моменту 
смо дошли до одређеног нивоа истраге и сад је на тужиоцу да одлучи куда да идемо 
даље, а он ће вам доћи овдје, па то питајте њега.  

МИХАЈИЛИЦА: Разумијем вас у потпности, то ми је било познато и прије него 
што сте одговорили, али вјерујем да постоје људи у МУП-а и знам, који са 
професионалног и сваког другог аспекта, не само у овом случају, у свим случајевима 
желе да у складу са уставом и законом обаве свој посао. Међутим, некада постоје 
стиуације, када, мало прије сте рекли, да ви радите свој посао, али да постоје 
ситуације, када ви, напросто... 

КОСТРЕШЕВИЋ: Постоје ограничења, наравно. 
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МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: ... ограничења, када Окружно тужилаштво у овом 
случају треба да изда наредбу да би сте ви могли проводити још неке мјере и радње. 
Сматрам то врло значајним.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Имате дио истраге који можете провести одређене истражне 
радње које можете провести без наредби, имате одређене које не можете провести 
да би имали законите доказе. И без формалних аката, нема. 

МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Цијените ли ви да би овај ви водите, односно ваша 
управа, свакако уз наредбу о квалификацији дјела била ефикаснија и са резултатима 
које би могли довести додастно до одређених радњи. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Кажем, опет то је до тужилаштва. Тужилац води истрагу 
одлучује о темпу и динамици истраге, смјеру у којем ће истрага ићи, ми можемо да 
сугеришемо да прелдажемо, да захтјевамо, али он је особа која у крајњем случају 
доноси одлуку. 

МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Имате ли било каквих сазнања да је после прес 
конференције, из МУП-а било покушаја и да ли је било и да ли је вама познато, да код 
Окружног јавног тужилаштва овај процес се затвори наредбом о непровођењу 
истраге. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Ја не знам. Од мене није нико тражио, од мене то лично нико 
није тражио.  

МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Имате ли ви таквих сазнања? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Ја немам, постоје одређени новнски натписи да ли су тачни, 

или нису тачни, требате питати Окружног тужиоца.Ако је неко од њега тражио он 
треба да каже, је ли тражио или није тражио. Од мене нико није тражио, ни да радим 
овако ни онако, већ по закону.  

МИЛАНКО МИХЈИЛИЦА: Можете ми рећи, пошто сте у уводном излагању, 
односно на једном од првих питања рекли, да изузимање надлежности Управе за 
организовани и тешки криминалитет, и давање овог предмета у вашу надлежност, 
дакле, обављено по Закону о полицији и унутрашњим пословима. Сматрате ли, 
водите управу, дуго сте у полицији, да ли пошто нам је овдје речено, да је договор не 
налог, писмени или наредба или акт, МУП-а није постојао, да је потојао договор пред 
конференцију за штампу да управа за организовани и тешки криминалитет преузме 
надлежност, значи 26. ујутру, неколико сати пред конференцију за штампу. 

КОСТРЕШЕВИЋ: Кад се то десило не знам. Имате правника у организацији и 
систематизцији радних мјеста МУП-а гдје су тамо тачно прописано у суштини гдје 
шта ко ради. Подјела номаклатура кривичних дјела, шта ко ради, не постоји. Не 
постоји нигдје, постоји генерална подјела која кривична дјела припадају у 
надлежност Управи за тешки и организовани и која у Управе кримичке полиције. У у 
суштини крминалистичка полиција је једна, не постоји инспектор криминалистичке 
полиције који је специјализован за ово или за оно, сви смо ми инспектори 
криминалистичке полиције. Постоји начелна подјела кривичних дјела којима се бави 
Управа криминалистичке полиције којима се бави Управа за тешки органиовани 
криминалитет, Управа за борбу организованог тероризма и  екстремизма, све спорне 
ситуације, рјешава директор у догвоору са својим колегијумом. Тако да, ја тад нисам 
био ту, нисам био присутан, на том састанаку, али вјерујем да је постојао договор да 
се... 
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МИЛАНКО МИХАЈЛИЦА: Али овакав предмет са оваквом осјетљивошћу, пошто 
је сазвана и конференција за штампу, узнемирена јавност, изражавана сумња  у 
начин вођења истраге, од оца Давида и јавности, да ли такав начни одлучивања уз 
кафу, на Колегијуму, односно у разговору је адекватан приступ рјешавању овог 
проблема, или како сте рекли правилником је то одређено и на крају, крајева 
надлежности Закона о полици и унутрашњим пословима, јасно прописују шта су 
надлежности министра а шта директора полиције.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Директор је надлежан да одлучује по закону у таквим 
ситауцијама.  

МИХАЈИЛИЦА: Да ли вам је познато да је директор донио такву наредбу? 
КОСТРЕШЕВИЋ: То ћете питати њега, то је после мене.  
МИХАЈИЛИЦА: Свакако ћу га питати, питам вас знате ли ви? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Мислим да јесте. Нисам сигуран, не могу гарнтовати, нисам 

био ту, али мислим да јесте.  
МИХАЈИЛИЦА: А ви сте по наредби министра, не директора полиције вама је 

надлежност пренешена 19. априла. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Да. Јесте. 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли је то пракса да ли то ради министар, или је закон 

прописао да је то надлежност оперативно управљање у полицији је надлежност 
директора.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Директора, директор није био тренутно ту, био је на 
службеном путу у Македонији, мислим... 

МИХАЈИЛИЦА: Замјеник директора? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Замјеник директора био у болници? 
МИХАЈИЛИЦА: Може ли неко ко није био на путу или болници? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Онда смо испод тога ми начелници управа, није баш 

примјерено да сам себи дајем наредбу. Ни да дајем другом колеги истог ранга.  
МИХАЈИЛИЦА: У потпниости вад разумијем, покушавам да разграничим 

надлежности по закону, него процедуралне законске... 
КОСТРЕШЕВИЋ: Желите да кажем да је ова наредба у складу са Законом о 

унутрашњим пословима? Није.  
МИХАЈИЛИЦА: Хвала вам што сте се одазвали и што сте одговорили на сва моја 

питања и чланова Анекетног одбора.  
БОРЕНОВИЋ: Хвала, изволите колега Калабићу. 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Добар дан. Ево, г. Кострешевићу, сходно нашем мандату и 

мом личном ставу, да не би требало да улазимо у истражне радње и да излажемо 
истрагу одређеним ризицима и ја сам то раније ракао и даље стојим на томе, да ли 
неко разумије шта је то, ил не разумије, сад нећу улазити у то, и остаћу при том ставу, 
јер сам и раније имао примједбе, достојанство институција и саму заштиту 
истражног поступка, онда флоскула – истрага је у току више не важи. Имам пар 
питања за вас- с обзиром да сте 18. или 19. преузели предмет (19) објаснили и до 
данашњег дана сте у предмету, да ли је било на вас непримјерних притисака да 
одређене ствари урадите мимо процедуре, правила, струке и слично? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Не.  
КАЛАБИЋ: Није. Ви сте од друге управе преузели предмет, тог дана, данас је 

22. разумио сам да имате интензивну комуникацију са Тужилаштвом.  
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КОСТРЕШЕВИЋ: Свакодневно. 
КАЛАБИЋ: Да ли вам је познато и да је или да ли је Тужилаштво до данашњег 

дана, оспорило неку радњу, било претходне управе или ваше управе или довело у 
сумњу? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Па мени није познато. 
КАЛАБИЋ: Говоримо у процедуралном смислу или... 
КОСТРЕШЕВИЋ: Не, не. У процедуралном смислу 99% не.  
ДРАГО КАЛАБИЋ: У смислу озбиљне примједбе да одређене ствари јесу или 

нису урађене,  
КОСТРЕШЕВИЋ: Мени то нико није то рекао, бар мени.  
ДРАГО КАЛАБИЋ: Ја сам питао да ли је вама? (не) Да ли су све радње 

претходне управе а у наставку ваше управе до данашњег дана изведене у складу са 
позитивним законским прописима и у складу са интерним првилима у МУП-а. 

КОСТРЕШЕВИЋ: У потпуности. 100%. 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Да ли је Тужилаштво упознато са свим вашим радњама за 

које мислите да треба бити упознато? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Не за које мислимо, упознато је баш са свим.  
ДРАГО КАЛАБИЋ: И један детаљ – да ли сам добро запамтио, рекли сте да 

поступајући инспектор који је, односно требао да ради увиђај спорне куће, да је имао 
комуникацију са тужиоце да ли да ради тај увиђај или да не ради? Јесам ли вас добро 
разумио да је имао комуникациј? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Јесте имао комуникацију.  
ДРАГО КАЛАБИЋ: Значи, ако сам разумио, он у тој врсти комуникације 

договара на који начин ће се већи или мање... 
КОСТРЕШЕВИЋ: Обавјештаа тужиоца о догађају шта се десило и тражи 

инструкцију како да поступи? 
 ДРАГО КАЛАБИЋ: Јесам ли извео себи закључак, да он није сам донио одлуку 

да не поступа већ је био у комуникацији, а о каквој о томе ћемо са тужиоцем. 
КОСТРЕШЕВИЋ: Не може сам ни донијети одлуу. То је управо тако. 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Немам више питања. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала, значи исцрпили смо питања, има ли још потребе за 

питањима. Има ли чланови Групе. Изволите. 
РАДОВАНОВИЋ: Само прво да вас информишем, предали смо вам обраћање 

наше министру Црнадку и информацију Предсједништву БиХ, о противуставном, 
незаконитом и масовном застрашивању грађана унутар заједнице Правде за Давида 
и свих грађана који ово кривично дјело тешког убиства, над Давида Драгичевићем 
третирају тако како сам ја управо оквалификовао. Дали смо вам значи то њихово 
саопштење објавено на званичном сајту МУП-а који има некакв статус, општег 
правног акта, а парафразирам, нешто као закон, да је донесен, с тим да је то 
противуставно. А дао сам вам ту и цитате, имате и одакле су поскидани, РТРС-а и 
СРНЕ-е, гдје такође тврде да је министар Лукач поднио кривичне приајве, против 
ових и ако су у питању јавне установе, које имају своје правне службе и не могу, 
значи ако је чак и министар рекао, употријебио погрешан термин, они су одговорни 
да користе правилно термине, а то је да је минситар поднио тужбе. Овако значи они 
даље манипулишу, даље преносе манипулције министра, министар одлично зна да је 
поднио тужбе, али то назива, онда имамо аномалију да неко ту тврди, да ће неко 
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морати на суду материјалним доказима подкрјепљивати своје наводе, сад ми имамо 
значи неповјерење некоме, још наука није досегла тај ниво развоја, да ми 
неповјерење материјализујемо. У старту немогуће да ми то докажемо. Али значи 
тражли смо то од предсједништва да се обрати Уставном суду БиХ и да да мишљење. 
То је само за информацију. Поздрављам г. Кострешевића, само да бих неке ствари 
биле орјентационо свима јасније, значи, у овој фази поступка, гдје ми немамо чак ни 
званчну истрагу, истрага је иначе тајни дио поступка, а ово су неке предистражне 
радње, које су једнако тако тајне, ја бих сад имао милион питања, као подносилац 
пријаве и заинтересован да дознам шта се дешава имамо бих и некаквих сазнања, да 
пренесем господину, али пошто је ситуација таква каква јесте, то не можемо чинити, 
кад се створе услови, биће. Значи, иначе тражити некаква изјашњава о 100% у праву, 
не постоји категорија 100%. Чисто орјентационо, да помогнем овај. А што се тиче 
полиције, улоге полиције кад примјењује ЗКП значи полиција у приницпу иде до 
нивоа основа сумње. До нивоа основа сумње, она даље ништа не тумачи, значи може 
нешто и квалификовати има аутономно право, по ЗКП-у да даје мишљења, да даје 
квалификације, али је све то подложно. Око ове наредбе, мислио сам изокола питати, 
да се не изјашњава господин о законитости наредбе министра, међутим, сам је рекао 
да је сматра да није баш у складу са законом, што потврђује оно што је нас занимало. 
Нешто, што бих овдје једино као влажно потенциорао, ви сте ако сам добро разумио, 
рекли да некакав је принцип да се све службене радње усмјеравају ка оном најтежем 
појавном облику у домену нормално ограничења доказа и сазнања па кад се то 
отклони могу даље да кажем, онда се увјек иде према лакшем, то је ваш став, је ли 
тако? 

КОСТРЕШЕВИЋ: То јесте.  
РАДОВАНОВИЋ: Хвала вам на томе, пошто смо на истом ставу, ми засновали 

кривичну пријаву, гдје смо то кривично дјело оквалификовали као тешко убиство. И 
за сада је обзиром да полиција и тужилаштво нису још дали ниаккву правну 
квалификацију, то је једино правна обавезујућа квалификација.  

КОСТРЕШЕВИЋ: У суштини иде се према оном квалифкацији кривичног дјела 
на које доакзи упућују.  

РАДОВАНОВИЋ: Али од ранга величина према доле... не можемо искључити да 
се догодило убиство, је ли тако, прво идемо да искључимо то? 

 
КОСТРЕШЕВИЋ: ...упућује да је смрт наступила, да постоје одређене повреде, 

наравно не можемо рећи да је било ----- кад је тачно, да десило, управо тако идемо да 
искључујемо варијатну да је... 

РАДОВАНОВИЋ: Јако вам хвала на томе. Нешто бих вас замолио, ја колико 
познајем вас, значи ви сте можда међу десет, двадесет не битно оперативаца у МУП-у 
од не знам колико хиљада, не битно, које онако најтеже, утицати, то је моје некакво 
увјерење, како ви доживљавате ситуацију да сад требате предузимати некакве 
радње око тога, да ли је нешто кривично дјело или није а ви сте овлаштено службено 
лице, и бавите се основе сумње, ви сте, односно примарно ваши инспектори, ви сте 
руководилац  је ли тако (јесте9 у овом случају, значи примарно ваши инспектори би 
требали да се баве, да утврђују, да ли постоји основ сумње или не постоји, па онда 
кад они то изанализирају, на бази свих они вс извјесте, ви кажете изанализирате, и 
они подносе, подносите извјештај тужилаштву, је ли тако? Сад како је вашем 
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инспектору радити у какве је он услове стављен, ако су значи министар, директор 
полиције, један од најмоћнијих начелника управа полицијских рекли, да је ту 
неспорно утврђено да је у питању задесна смрт, без елемената кривичног дјела.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Неко је наредио да ми поступамо у наведеном случају. 
РАДОВАНОВИЋ: Па тај неко вам је наредио, вама лично (јесте) незаконито.  
КОСТРЕШЕВИЋ: Па добро, не можемо то рећи да је то незаконито, да ли је...али 

у суштини наредба не можемо рећи да је незаконита. Онда би било моје поступање 
узалудно. Не видим ја ту ми смо полицајци овлаштена службена лица, постоји закон, 
законом прописане процедуре, момци раде да исчисте све спорне, све спорне 
ситуације, у вези са наведеним случајем и немају они ту. Да ли је њихов субјективни 
осјећај овакав или онакав то је опет субјективни осјаћај. 

РАДОВАНОВИЋ: Да ли тај субјективни осјећај, се назива основ сумње, он има 
врло прецизно дефиницију и оно што је наша правна аномалија, ако је неко 
обезбједио тужиоцима и судијама аутономију у процјенама по нашем ЗКП, ако треба 
довешћемо овдје уваженог професора Симовића који је аутор овог закона и који ће 
ово потврдити, значи овлаштено службено лице, је тај који процјењује на бази свих, 
значи оних доказа, сазнања, чињеница, да ли негдје постоји основ сумње или не 
постоји. Не, неко његово руководиоц или нешто, у ЗКП-у се не помиње (то ћемо на 
крају све, кад буде закључак). Има ли још. 

ТЕШАНОВИЋ: Ја бих по жељи оца да вас упитам, мада сте ето дали одговор 
чини ми се на то питање – јесте ли утврдили да је Давид био у кући Рађен? Да или не? 

КОСТРЕШЕВИЋ: Не могу вам на то одговорити, то је питање за тужиоца. 
Једноставно не могу вам одговорити, јер је то дио истраге.  

ТЕШАНОВИЋ: Рекли сте да нема доказа да је био.  
КОСТРЕШЕВИЋ: Нисам баш тако рекао, можда јесам, али опет кажем, питање је 

за тужиоца. 
ТЕШАНОВИЋ: Хвала вам. 
РАДОВАНОВИЋ: Још једно питање, ваше професионално мишљење, молим вас 

– да ли би вама и вашим инспекторима у раду било много лакше или сигурније, 
правилније, да даље поступају, да имате наредбу тужилаштва и да у њој имате 
правну квалификацију која би вас усмјерила или овако кад ви ипак, да ли је 
једноставније, кад ви извршавате, значи оно под надзором, значи тужилаштваа неке 
радње, и кад вс тужилаштво усмјерава, или кад се ви морате сналазти, а посебно у 
датим околностима.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Па видите, ми све што сматрамо да је требало да се уради, смо 
предложили или захтјевали од тужиоца, на тужиоцу је да одлучи да ли треба то 
урадити или не треба урадити, а ошет он има своје правне оквире и зна на који 
начин то може урадити, и то треба да питате њега, што се мене тиче, ми радимо свој 
дио посла.  

РАДОВАНОВИЋ: Да ли би вам било лакше радити овако или овако? 
КОСТРЕШЕВИЋ: Па видите, кад сте начисто, наравно да је лакше радити кад 

имате чисту ситуацију. 
РАДОВАНОВИЋ: ...или кад неко изнда вас има већу плату, већа примања, већа 

овлаштења, већу степене одговорности, па она каже, ја стојим, изволите ви сте само 
моји непосредни извршиоци.  
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БОРЕНОВИЋ: Хвала, имам ја још једно за крај, ако га не питам, онда ћу сам себи 
замјерати – да ли сте истражили могућност, тј. да ли сте провјерили могућност, да ли 
је могуће да постоји простор који је био у овом случају без полицијског надзора да се 
евентуално могли подменути у џепове покојника? 

КОСТЕРЕШЕВИЋ: И јесмо истражили и истражујемо. Постоји простор да се 
подметну и прије него што је полиција дошла, на лицу мјеста и у међувремену. 
Постоји могућност. Мада мислим, да је да кажемо. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала вам. Хвала још једном на могућности да с вама 
разговарамо и да узмемо изјаву која нам је у надлежности Парламента, тако да још 
једном желимо вам пуно среће у даљем раду.  

КОСТРЕШЕВИЋ: Хвала, за мене није природна ситуација да сам с ове стране, 
али добро. 

БОРЕНОВИЋ: Само, мало, замољавам чланове Анектног одбора, да будемо 
експедивни и због медија, ја предлажем, да ми у петак одржимо саслушање, тј. 
узмемо изјаве од министра унутрашњих послова Драгана Лукача у 11,00 сати, од 
Окружног јавног тужиоца Далибора Вреће у 13 часова и главног окружног јавног 
тужиоца у 15,00 часова Желимира Лепира, тај дан. Је ли у реду. Ко је за, молим вас 
служба да обавјести.  

 
(П  А У З А) 

ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Добро, хвала, почињемо на вријеме, гдје ми је овај 
дневни ред? Ево га. Добро још једном поздрављам све присутне и прелазимо на 2. 
тачку дневног реда  данашње сједнице Анкетног одбора давање изјаве  г-дина Дарка 
Ћулума, директора полиције Републике Српске. 

Добродошли  директоре у Народну скупштину Републике Српске. Због 
стенограма да вас информишем ,да вас обавјестим да смо ми на основу  да је 
Парламент на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске  и члана 98., 
99. и 182. и члана 186. став 1. Пословника о раду Народне скупштине Републике 
Српске ''Службени гласник број 31/11, 34/17 на 26. посебној сједници одржаној 10. 
маја  2018. године  донијели одлуку о образовању Анкетног одбора. Образује се 
Анкетни одбор с  циљем сагледавања свих релевантних чињеница  везаних за случај  
страдања Давида Драгичевића и ми се обавезујемо Одлуком Парламента да у складу 
са чланом 99. Пословника Народне скупштине Републике Српске затражимо од свих 
релевантних институција извјештаје, неопходне податке, обавјештења као и да 
прибавимо  потребне изјаве појединаца  све с циљем креирања што потпунијег  
извјештаја дефинисаног тачком 4. ове одлуке. 

Желим да вас информишем да је у Анкетном одбору, у саставу Анкетног 
одбора су изабрани Бранислав Бореновић предсједник, Драго Калабић замјеник 
предсједника, Недељко Гламочак члан, Миланко Михајилица члан и Горан Ђорђић 
члан и имамо рок од мјесец дана  да  поднесемо извјештај Парламенту о 
прибављеним чињеницама са приједлогом мјера  за провођење истих. 

Ми смо у складу са нашим интерним актима о раду Анкетног одбора донијели 
одлуку да у раду анкетног одбора  учествују и два члана испред групе ''Правда за 
Давида'' на основу њиховог дописа то су г-дин Борислав Радовановић и г-ђа Љиљана 
Тешановић. 
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Ово је већ да кажем четврта изјава коју ми узимамо  од званичних  
представника институција Републике Српске.  Имамо праксу која је успостављена, 
мислим да је  врло корисна и ефикасна  добили смо доста извјештаја и од МУП-а тј. од 
полиције Републике Српске, добили смо једну информацију  од тужилаштва, од 
директора Института за  форензику и  добили смо и један документ од предсједника 
Републике Српске имамо довољно материјала да можемо да  радимо, да доносимо 
одређене одлуке, али је врло важно да у овом  периоду добијемо још нека појашњења 
на питања која долазе  од стране чланова Анкетног одбора.  

Пракса је до сада била да постављамо питање вама да добијемо што више 
одговора  који су довољно кратки и концизни како бисмо могли на основу тога 
сагледати одређене чињенице и донијети што релевантнији став на који нас 
обавезује Народна скупштина Републике Српске. 

И ја ћу почети као предсједник Анкетног одбора са неколико питања. Ја ћу 
вама  поставити конкретно 17 питања које сам припремио, након тога ће и други 
чланови Анкетног одбора искористити прилику да вас питају и на основу тога ћемо 
ево мислим да у неко догледно вријеме успјети и завршити овај разговор. 

Питање за вас прво питање  да ли постоји Правилник или упутство о  
поступању у процесу када се ради  увиђај  гдје је на лицу мјеста пронађено мртво 
тијело? Само укључите 

ДАРКО ЋУЛУМ: Па то је регулисано упутством о раду криминалистичке 
полиције, мислим да  је то дефинисано тај начин рада овај кад је у питању увиђај и 
излазак на лице мјесто и то је једноставно и регулисано Законом о кривичном 
поступку гдје се каже да се мора и тужилац обавјестити да се изађе на лице мјеста и 
изврши увиђај ако он не може да изађе онда овласти овлаштена службена  лица  која 
су дужна да изврше увиђај  и након тога све релевантне чињенице  прикупљене на 
лицу мјеста доставе тужилаштву. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Када се пронађе мртво тијело да ли се на  лицу мјеста 
позива мртвозорник? 

ЋУЛУМ: Када се пронађе  мртво  тијело да, позива се мртвозорник, 
мртвозорник овај (хвала) он ако не, сад морам, не може морам  то објаснити пазите 
ствари. Иначе кад се пронађе беживотно тијело  полиција излази   на лице мјесте 
обезбјеђује лице мјеста. Позива се мртвозорник који прегледа тијело, ако 
мртвозорник каже  да има сумњивих повреда на лици и да се не ради  о природној 
смрти онда он обавјештава тужилаштва, тужилаштво  наређује обдукцију.  

БОРЕНОВИЋ: Е хвала. Значи, ево дјелимично сте одговорили, али ипак да 
питам ко позива мртвозорника на лице мјеста полиција или ту?  

ЋУЛУМ: Мислим да полиција позива, а тужилаштво наређује обдукцију. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли ви знате да мртвозорник обавезно мора на лицу 

мјеста  прегледати леш и одјећу  што укључује и преглед садржаја џепова? 
ЋУЛУМ: Па не знам да ли је то обавеза његова на лицу мјеста, ја збиља  не 

знам.  
БОРЕНОВИЋ: Хвала.   Да ли вам је познато да ли је у конкретном случају  

проналаска Давида Драгичевића излазио мртвозорник?  
ЋУЛУМ: Не знам, вјерујте не знам, знам, мислим да је обдуцент  изазио а за 

мртвозорника не знам. 
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БОРЕНОВИЋ: Хвала.  Ко је донио одлуку да се леш без прегледа одјеће и 
садржаја џепова превози на градско гробље, да ли знате? 

ЋУЛУМ: Па то доноси овај тужилац, ако је на лицу мјесту тужилац, ако не  
овлаштена службена лица и обдуценти. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли је постојала могућност да се  у том периоду гдје 
нема полицијског надзора подметну одређене ствари у џепове, шта ви мислите? 

ЋУЛУМ: Пазите једну ствар ту има полицијски надзор, ту је обезбјеђење лица 
мјеста од стране полиције, полиција мора обезбјеђивати лице мјеста. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли је леш током превоза и током боравка  на градском гробљу 
био под полицијским надзором? 

ЋУЛУМ: Мислим да није и да то није  била пракса раније. 
БОРЕНОВИЋ: Када сте обавјештени о садржају обдукционог налаза? 
ЋУЛУМ: Обавјештен сам у понедељак 26.-ога у јутарњим часовима на састанку  

код начелника полицијске управе Бањалука када се и разговарало  о конференцији 
за штампу. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Шта мислите ево из ове перспективе да ли је заиста било 
смислено и реално излазити на пресс конференцију без  познавања обдукционог 
налаза? 

ЋУЛУМ: Па мислим да је то начелник Управо овдје објаснио, обзиром да није 
било обдукционог налога  односно налаза он је позвао вјештака који је вршио 
обдукцију. 

БОРЕНОВИЋ: Др Карана? (да) Ко је донио одлуку да се изађе на пресс 
конференцију директоре? 

ЋУЛУМ: Па пазите једну ствар ја сам,  то је претходни дан недеља је била кад је 
мене начелник полицијске управе Бањалука назвао, упознао ме са ситуацијом и 
рекао је да је јавност узнемирена, да има велико интересовање јавности, да по 
друштвеним мрежама чак има и неких позива и пријетњи и неких конструкција и да 
се читав догађај доводио и у то вријеме са врхом МУП-а односно овај у то вријеме су 
они доводили у везу  те неке момке са Лауша који се презивају као и ја као директор 
полиције  и да врх МУП-а некога ту штити и послије се  то све потврдило преко 
портала. 

Ја овдје имам могу вам показати или оставити да ви читате овдје како је то све 
изгледало, па је тамо чак речено да је један од тих момака од мог брата син, што није 
тачно,  мој брат са својом породицом живи у Њемачкој  и не живи уопште у 
Републици Српсој, а да не кажем прије тога да је у неким новинарским круговима  у 
новинарским круговима да је било приче и разговора  да  је ту учествовао мој син, 
замислите мој син  који има 13 година, а послије укључивани и  други руководиоци 
МУП-а почев од министра и свих осталих. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Али још увијек ако  мо, мислим ми још увијек  немамо тај 
одговор ипак чија је одлука  да се изађе на пресс конкретно да ли сте консултовали  
министар или? 

ЋУЛУМ: Пазите једну ствар, ја и начелник полицијске управе смо  већ у недељу 
он је тражио од мене  да требамо сјести разговарати око тога, да разговарамо око 
тога и да договоримо  да се изађе у јавност, управо из ових разлога, што је било и 
пријетњи и прозивања неких људи у овом случају, пријетње према одређеним 
лицима  овај и да то не ескалира  да не дође до погоршања стања јавне безбједности 
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ми смо у понедељак код  начелника полицијске управе  сви били сагласни да се изађе 
на пресс. Са тим је био упознат и министар и он је рекао овај да се треба изаћи  на 
конференцију за штампу да се тада  изнесу само  оне чињенице  до којих се до тада 
дошло значи и информације. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Хвала. Да ли сте  предузеле одређене мјере и радње да 
утврдите када су настале повреде  које су јасно видљиве на предњој  страни главе? 

ЋУЛУМ: Па пазите једну ствар, овај то полиција не предузима, то предузима 
тужилаштво и вјештак који врши обдукцију. Овај ми смо кроз своје овај кроз наше 
оперативно тактичке и истражне мјере и радње које смо ми предузели утврдили 
одакле  су настале те повреде, не те повреде  нег дио повреда, пази ми смо утврдили 
да се неспорно била туча тамо код кафића ''Мета'' и то је утврдила и полицијска 
управа Бањалука у моменту док је трагала за лице, а све остале  повреде наравно 
треба да утврђује по налогу тужилаштва овај обдуцент судске медицине, у овом 
случају  вјештајк. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли вам је познато ко је радио токсиколошки налаз 
урина? 

ЋУЛУМ: Па не знам те појединости о предмету  овај  и не знам нити је моје да 
то  знам пазите једну ствар. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. А да ли вам је познато  да Завод за судску медицину  нема 
форензичку лабораторију за анализу крви,урина  и осталих биолошких трагова  на 
опијате тј. наркотике? 

ЋУЛУМ: И то ми није познато. 
БОРЕНОВИЋ: Није познато добро. И да ли вам је познато  да токсиколошки 

налаз који је издао и потписао др Каран нема доказну и судску вриједност? 
ЋУЛУМ: Па сама чињеница да нема овлаштење и цертификат  тих апарата не 

може  бити ни доказ у поступку односно  ни у тужилаштву и у суду. 
БОРЕНОВИЋ: Питање које сам поставио и обојици начелника  ево да поставим  

и вама (добро) и то питам као ево предсједник Анкетног одбора који је доста тога 
прочитао, гледао и разговарао и ушао у  колико је наше овлаштење  (јасно)  
надлежност, колико је ми смо ту да утврдимо одређене чињенице понашања, не 
можемо да вршимо истражне нити друге судске радње, али  по вама који је  
последњи временски период тј. тај временски интервал  којим се нес, који је 
покривен надзорном камером и којим су несумњиво забиљежене кретања  и јасно 
лице покојног Давида Драгичевића? Да ли имате да нам кажете 100% та камера у том 
дијелу града  је јасно показала ту је Давид задњи пут  100% идентификован као 
Давид Драгичевић са 100% вјероватноћом? 

ЋУЛУМ: Па ја не предузимам конкретне радње  у оперативном пазите једну 
ствар, мене упознају сарадници какво је стање   у предмету шта се ради, ја не 
остварујем  увид у предмет да читам извјештаје да читам изјаве неких лица  или тако 
нешто разумијеш, мени је пренешено   тад у то неко спорно вријеме да га та задња 
камера  забиљежила, али ја не знам тачно сад  да ли је то било 3,38 – 3,42 немојте ме 
држати за ријеч јер збиља то не знам, јер пазите то је до тужилаштва они тачно  
требају да утврде те овај  активности односно то шта је било. 

Ја могу да кажем  само овдје да је полиција што се тиче полиције поступила до 
сад по све и једном захтјеву и наредби тужилаштва и да смо све испоштовали што се 
тиче тужилаштва не постоје ни једна радња коју је тужилаштво наредило а да ми 
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нисмо урадили, то сигурно одговорно тврдим јер су то пренијели  моји сарадници 
начелници односно у овом случају начелник управе криминалистичке полиције и ја 
вјерујем да ће тужилаштво  и брзо изаћи са неким чињеницама и оним сви што је до 
сада утврдило.  

Пазите једну ствар, од оних првих изјава истрага  траје  ево до сада то је већ 
скоро два мјесеца, има неких ствари у тужилаштву које ја не могу износити. 

БОРЕНОВИЋ: Ја ћу вам директоре прочитати сада 2-3 реченице  које су  са  
изашле као резултат пресс конференције која је одржана 26.03. 2018. године (добро)  
од наше националне новинске агенције која је пренијела информацију  са ове  пресс 
конференције на сљедећи начин: Бањалука, 26. март са насловом: ''Драгичевић се 
потукао, опљачкао кућу и скочио у ријеку''. Полиција је утврдила  да се Давид 
Драгичевић (21) година из Бањалуке чије је тијело пронађено у Врбасу кобне ноћи 
између осталог  потукао са три лица, опљачкао једну кућу  и са моста скочио у ријеку  
-речено је данас на пресс конференцији за новинаре у Бањалуци. Какав је ваш ево да 
кажем коментар на овакву информацију која је изашла са  пресс конференције? 

ЋУЛУМ: Па добро ја сматрам да ви као Анкетни одбор требате да прегледате 
ту конференцију у потпуности  па утврдите шта је било. Ја овај нешто је ту извучено 
сигурно из контекста  овај та конференција, ми можемо расправљати да ли је 
требала – да ли није требала, да нисмо одржали можда би било горе, интересовање  
јавности, узнемирености јавност, она је одржана сад шта је ту је, једноставно људи су 
били на конференцији ако треба  нешто да појасне вјерујем да су имали прилику  
неки да појасне, а они који нису могу  појаснити. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. То је што се тиче питања која сам ја желио да поставим  
вама. Отварам сада ево могућност  и за друге колеге чланове Анкетног одброа  да 
поставе питање. Изволите ко је? Ево колега Гламочак, изволите 

НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Г-дине Ћулум, Можете ли ми рећи да  ли сте у  
поступку трагања за Давидом још увијек док није пронађено тијело, да ли сте имали 
сазнање о овој тучи испред овог кафића и какве су биле ту посљедице по лица и ко је 
учествовао спомињући  ово лица са вашим презименом? 

ЋУЛУМ: Па ја, ја нисам, ја сам то јутро сазнао неке ствари 
ГЛАМОЧАК: Које јутро? 
ЋУЛУМ: 26.-ог прије конференције 
ГЛАМОЧАК: Прије конференције, а нисте у току истраге? 
ЋУЛУМ: Нисам у току истраге. 
ГЛАМОЧАК: Нисте знали ни за да је..... 
ЋУЛУМ: ..јер је то истражни тим који је радио односно  људи из потрага, људи 

са одјељења из опшег криминалитета, сектора криминалистичке полиције, полиције, 
они су то радили и трагали. 

ГЛАМОЧАК: Да ли сте били упознати када је извршена ова провална крађа у 
ствари пријављена  ова провална крађа, да ли је се она могла доводити  у везу са 
несталим Давидом,  јесте ли имали информација? 

ЋУЛУМ: Па то сам исто накнадно  упознато (накнадно) баш то јутро  да је била 
та провална крађа и кад је пријављена провална  крађа ујутру у 8,00 часова је 
пријављена, то сам накнадно сазнао  овај полиција патрола полиције је била на лицу 
мјеста, они су потврдили наводе пријаве  и онда је дежурни инспектор позвао 
оштећеног у 11,00 часова да да изјаву у полицијску станицу Лауш. 
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ГЛАМОЧАК: Је ли то све евидентирано  у дневник догађаја у полицијској 
станици Лауш? 

ЋУЛУМ: И дневник догађаја  а и имају  забиљешке патрола полиције  колико 
сам ја упознат, има и дневник догађаја и електронски се  води то мора бити 
евидентирано, има записник о пријему  усмене кривичне  пријаве  од стране 
оштећеног. 

ГЛАМОЧАК: Де ми реците г-дине Илић је изјавио да сте ви одлучили да случај 
преузме Упрва за организовани криминал? 

ЋУЛУМ: Не на такав начин како је речено можда,  овај ми смо били тамо  на 
састанку у Полицијској управи Бањалука гдје је био и начелник полицијске управе и 
био је начелник јединице из управе криминалистичке полиције начелник сектора, 
начелник  одјељења, ја сам био, начелник за организовани је био, и тад је одлучено 
да они преузму предмет  ја сам био  са тим сагласан и сви су сагласни са тим да се 
преузме  предмет да се анализира и да се предузму још неке неопходне мјере и 
радње за које се укаже потреба. 

ГЛАМОЧАК: Ето због чега сте  одлучили да  то преузме управа за 
организовани  криминал? 

ЋУЛУМ: Зато што су они били у току дешавања, они су били на лицу мјеста кад 
је вршен увиђај тад се они укључили јер  је њих је начелник јединице  управе 
криминалистичке полиције  је њих звао кад је  видио да на лици имају повреде да 
они дођу на увиђај јер ми не знамо шта је. 

ГЛАМОЧАК: Де ми реците послије извјештаја тужилаштву  како сте ви 
квалификовали тај свој извјештај, како сте  оквалификовали случај јесте ли се 
изјаснили? 

ЋУЛУМ: 28.марта је поднесен тај извјештај  тужилаштву то је 2-3 након  овај 
обдукције и оне пресс конференције, извјештај је само достављен тужилаштву о 
предузетим мјерама и радња, а у вези смрти Давида Драгичевића и у том извјештају 
стоји да је не напознати и неутврђен начин Давид Драгичевић завршио у ријеци, 
ријеци Црквеној. 

ГЛАМОЧАК: А када је се  тужилац Врећо укључио у случај?  
ЋУЛУМ: Одмах, одмах у понедељак је, одмах у понедељак јер је дежурни 

тужилац био на лицу мјеста на увиђај он је наредио обдукцију, а ја сам на састанку 
ујутру у 8,00 часова заједно са начелником полицијске управе Бањалука, с 
начелником јединице управе  криминалистичке полиције на састанку код главног 
тужиоца у 8,00 часова ујутру и ми смо ту договарали око неких других предмета и 
онда смо успут информисали да је, овај главног тужиоца шта је се десило овај да је 
пронађено тијело Давида Драгичевића да је био увиђај да је био  укључен тужилац да 
има обдукција и да би он требао због заинтересованости и узнемирености јавности  
и свега оног што се појављивало на порталима  прозивања људи, пријетњи и свега 
осталог неке хајке, поготову ту и на мене овај да одреди дежурног тужиоца по линији 
рада за тај предмет и он је тај дан одредио овај г-дина Врећу који је читаво вријеме  
био укључен у све полицијске радње. И пазите једну ствар опет подвлачим ни једна  
радња није наложена од стране тужилаштва, а да то полиција  није урадила до краја 
и даље радимо по захтјеву тужилаштва. Тужилац је води истрагу или је надзире у 
овом случају руководи, директно руководи истрагом тужилац и нема нико  
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позванији од тужилаштва односно тужиоца да изврши квалификацију  кривичног 
дјела или догађаја. 

ГЛАМОЧАК: Г-дин Илић је изјавио на моје питање да сте ви непосредно прије 
подношења  извјештаја тужилаштву имали код вас конструктивни састанак  коме је 
присуствовао и тужилац Врећо  

ЋУЛУМ: Код мене? Код мене није био  тај састанак. 
ГЛАМОЧАК: Каже код нас, не знам да ли је код вас  па јесте ли  имали  неки, 

јесте ли ви били  присутни?  
ЋУЛУМ: Па вјероватно управа, нисам ја био  
ГЛАМОЧАК: А нисте  били присутни. А знате ли до чега је дошло до поновне 

обдукције који су били разлози? 
ЋУЛУМ: Знам чуо сам, (молим?)  знам чуо сам као и ви  што сте чули? 
ГЛАМОЧАК: А да ли сте имали неки оперативних сазнања, индиција  па да је 

било потребно  поновити обдукцију? 
ЋУЛУМ: Не, то је било на захтјев  породице  ишло се затим да се удовољи 

породици да се помогне  то је урађено од стране Министарства здравља, односно 
предсједника али вјерујем у најбољој намјери  тако је. 

ГЛАМОЧАК: А де ми реците  значи ви сте предали извјештај тужилаштву, 
тужилац га није квалификовао, а поново је враћен  предмет управи 
криминалистичке полиције  и дат налог да се прошири  истрага?  

ЋУЛУМ: Није враћен  предмет, пазите једну ствар 
ГЛАМОЧАК: Илић ми је изјавио   наредном министра  да је враћен  предмет у 

управу криминалистичке полиције 
ЋУЛУМ: А управу криминалистичке полиције? (да, да, да, поново од ) Па не  тај 

предмет, не тај предмет који је предат тужилаштву, тај предмет што је предат 
тужилаштву то је предато оно што је до тада  утврђено  до тог дана закључно са 28. 
мартом, а истрага иде даље и извјештај се стално допуњава и то је. 

ГЛАМОЧАК: ...тужилаштва за проширењем истраге (молим?) је ли било 
захтјева тужилаштва за  проширењем истраге (па наравно) послије добијања  
извјештаја 

ЋУЛУМ: Па наравно сваки дан имам састанак  с тужилаштвом и сваки дан  се 
договарају одређене активности да се ради и шта ће се радити, то комуникација 
између тужилаштва овај њих пар тужилаца који  сад воде предмет на челу са г-дином 
главним тужиоцем Лепиром два тужиоца који су укључени у предмет  и два тужиоца 
из Републичког тужилаштва  под надзором њиховим сваки дан се договарају 
активности шта се ради. 

ГЛАМОЧАК: Можете ли ми још одговорити  због чега је дошло до смјене  у 
полицијској станици Лауш? 

ЋУЛУМ: Па ми смо сматрали да је  требао да буде  извршен ту увиђај, то је 
пропуст једноставно  ми сматрамо овај да је требао  ту да буде извршен увиђај без 
обзира што је била информација  да је измјењено лице мјеста, овај  јер нема везе  што 
лице мјеста измјењено, полицијски службеници имају наређење да морају вршити 
увиђај  гдје год је овај извршилац био унутра извршио, кретао се, мора, има 
варијанта има разлога да се врши увиђај јер кад је неко био унутар објекта  значи 
морао је  оставити некакве трагове, зато се морао увиђај вршити. 
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ГЛАМОЧАК: А да ли вам је познато  колико сам ја из ових информација дошао 
да је полиција упознала тужиоца с провалном крађом и да је  и он сугерисао да нема 
потребе вршити  увиђај? 

ЋУЛУМ: За мене  то није оправдање. 
ГЛАМОЧАК: А је ли било то? 
ЋУЛУМ: Не знам. 
ГЛАМОЧАК: Је ли била таква конекција? (не знам) Не знате. 
ЋУЛУМ: Они су морали , били дужни  да упознају тужиоца, ја  не знам  вјерујем 

да јесу упознали тужиоца али ја сада кажем овај ако је извршилац био у кући и ако 
недостају предмети увиђај се мора вршити. Има доста случајева гдје они кажу каже 
измјењено лице мјеста од стране  оштећених, јер је оштећени тражио гледао шта је 
отуђено, одо, превртао ствари ово, нема то везе, увиђај се  мора извршити наћи 
трагови, а кад нађемо  трагове онда ћемо елиминисати трагове ако су од оштећених. 

ГЛАМОЧАК: Добро, хвала. Немам више питања предсједниче. 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Изволите има ли, г-дине Ђорђић, изволите 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Хвала. Г-дине Ћулум ја сам  Горан Ђорђић члан Анкетног 

одбора (знам) поставићу вам неколик питања. Ви сте 26.03. били  на састанку у  
окружном јавном тужилаштву (да) и ту сте  заједно у разговору са окружним 
тужиоцем и дежурним поступајућим тужиоцем тог тренутка донијели (не) не. 

ЋУЛУМ: Дежурни није био. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Није био, разговарали сте о потреби одржавања  пресс 

конференције 
ЋУЛУМ: Не, ми смо њих упознали  да ћемо ми одржати пресс конференцију, јер 

не одобравају они нама пресс конференцију, ми смо њих упознали да  ћемо имати,  
изаћи у јавност због ових свих притисака које сам навео. 

ЂОРЂИЋ: Након тога сте одржали састанак  са својим сарадницима и донијели 
сте одлуку заједно да изађете на пресс конференцију? 

ЋУЛУМ: Заједно, заједно да смо донијели одлуку  да се изађе на пресс 
конференцију, са тим је упознат министар и он је сматрао да  треба да се изађе  и да 
се  јавности презентује оно што је до тада  урађено,  ја увијек повлачим до тада. 

ЂОРЂИЋ: Ко је позвао г-дина Карана  да присуствује конференцији? 
ЋУЛУМ: Ја мислим да је то начелник организиованог рекао овдје ко је позвао, 

мислим да је он позвао (питам вас?) мислим да је он  (пошто сте били присутни) 
мислим да га је он позвао. 

ЂОРЂИЋ: Да. Наводите као основни разлог  одржавања пресс конференције 
узнемирење јавности  и стање безбједности због наравно друштвених мрежа и 
слично? 

ЋУЛУМ: Јесте, због узнемирености грађана  заинтересованости,  позива 
грађана да изађу на улицу, било је позива чак и да МУП изађе и да јавно  саопшти шта 
је до сад утврђено. 

ЂОРЂИЋ: Шта по вашем  мишљење  је о овом предмету у овом конкретном 
случају  било другачије у односу на неку устаљену праксу  у ранијем периоду? 

ЋУЛУМ: Па никад није био овакав притисак јавности, ево сад могу да кажем 
отворено  ја сам ту у полицији 30 година  радио сам далеко многе овај случајеве, 
далеко теже случајеве, далеко сложеније случајеве гдје су у питању била и двострука 
и трострука  убиства и разбојништва са смртним посљедицама и свашта нешто, али 
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овакав притисак јавности никада није био, поготово према руководству 
Министарства ево  ја могу рећи у своје лично име према мени. 

ЂОРЂИЋ: Значи сматрате да је, да су институције на неки начин  и подлегли 
притиску јавности? 

ЋУЛУМ: Па овако све  кад сад погледам и анализирам  сматрам да су сви 
подлегли јавности, притиску јавности.  

ЂОРЂИЋ: Квалификација је била   ево и г-дина Илића и овдје смо чули и од вас 
да поред тог притиска  јавности и само стање  безбједности првенствено у Граду 
Бањалука, сматрате да је у ових скоро 60 дана  дошло до нарушавања безбједности у 
граду Бањалука? Ви као директор полиције  наравно сагледавате. 

ЋУЛУМ: Сад овај кад, осим овог догађаја  сматрам да није дошло до 
нарушавања стања јавне безбједности. Ми имамо добро стање безбједности и имамо 
најбоље стање безбједности и у бившој Југославији. 

ЂОРЂИЋ: Питам вас конкретно за овај случај, да ли је дошло до погоршања 
стања безбједности? 

ЋУЛУМ: Па дошло је само што је притисак  на институције, притисак на 
јавност, притисак грађана  и једноставно у јавном животу само се сад прича о овом 
случају. 

ЂОРЂИЋ: То је притисак јавног мњења, мислим о, да ли сматрате да је у 
последњих 60-ак дана дошло до нарушавања безбједности у Републици Српској у 
вези са  читавом овом ситуацијом? 

ЋУЛУМ: Па није, није, па пазите једну ствар осим овог дешавања  што имамо 
окупљање грађана, ми немамо повећан јавни ред и мир, немамо повећана ни 
разбојништва ни друге случајеве  тежих и кривичних дјела. 

ЂОРЂИЋ: Ево по вашој процјени, искусни сте оперативац, директор сте 
полиције, да ли је значи бла погрешна  процјена 26.03. ујутру да ће доћи до 
погоршања стања безбједнсоти ако имамо данас  ево након толико дана да се то  није 
десило? 

ЋУЛУМ: Пазите једну ствар, јавност је тражила реакцију полиције ту, јавност  
је тражила  реакцију полиције, на друштвеним мрежама се позивало, ми смо морали 
изаћи, па ја сам морао изаћи. Па пазите једну ствар, Стефан Блабић овдје лијепо каже 
Филип Ћулум је братић од Дарка Ћулума  што значи да никада убица  Давида неће 
бити  пронађена. Шта ја треба да ћутим о томе? 

ЂОРЂИЋ: Не, не, ја  вас схватам да сте ви били кроз друштвене мреже лично 
инволивирани у то, али и сами сте  свјесни да сте високи функционер МУП-а  и да се 
то кад тад  могло и морало са неким повезати из ваше породице, али мислим то је сад 
већ лично (не, не...) разумјели сте моје питање. 

ЋУЛУМ: ..пазите једну ствар не на овакав начин, не на овакав начин, мислим 
да је овдје тендециозно било све.  

ЂОРЂИЋ: Сматрате да је унапријед  тендециозно било  припремљено? 
ЋУЛУМ: Кога, кога сам ја крио за 30 година свог рада (не ја, ја) затварао сам ја 

и друге презимењаке  своје почев од Ћулум Славише који је добио 12,5 година па 
Ђорђа Ћулума и осталих , кад је то мене  неко довео у контекст да ја неког штитим? 
Немојте тако. Ја овај посао радим одговорно и професионално, тако ми тешко ми 
пада  кад се овако нешто пише, а да не кажем каква је хајка на мене била што се тиче 
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друштвених мрежа и фејзбука и осталих и на моју породицу и дан данас, јер пазите 
не можете вршити  притисак на мене а да не трпи  моја породица. 

ЂОРЂИЋ: Добро ја вас могу разумјети и ја сам народни посланик на неки 
начин сам јавна личност и трпио сам и ја разне притиске, ево моје само чисто  
питање  значи ви констатујете да се стање безбједности у Бањалуци поготово у 
Републици Српској није промјенило од тог 26.03. и да је на неки начин  можда чак 
пресс конференција изазвала  и контраефекат, јер је била недоречена  до краја и 
бавила се истрагом односно  резултатима истраге. 

ЋУЛУМ: Па сад ми  можемо о томе  разговарати има и оваквих ставова  и 
онаквих, може бити  да нисмо изашли да би било  горе стање, тад смо  одлучили тако 
да идемо на конференцију за штампу и то је то. 

ЂОРЂИЋ: Добро. Ја ћу имати само још 2-3 питања  (само изволите) да ли 
сматрате да је  наравно само говорим о МУП-у о полицији, да ли су испоштоване све 
процедуре по вашем мишљењу, осим овог увиђаја за који смо  сами утврдили да је 
огроман пропуст да је, да ли су испоштоване све писмене  процедуре које су у неким  
нормалним редовним истрагама? 

ЋУЛУМ: Па јесу испоштоване, јесу испоштоване, ми иначе имамо обавезу да 
обавјестимо тужилаштво овај кад је у питању увиђај,  за кривична дјела гдје је 
предвиђена казна затвора запријећена казна затвора до пет година ту имамо рок 
седам дана, а гдје је запрећена казна затвора  преко пет годиан одмах да обавјестимо 
тужиоца, а тужилац је тај који води истраге и све процесне радње и ми смо овдје све 
испоштовали пазите  ствар, мене је звао главни тужилац Лепир  два пута и рекао да 
је полиција урадила све професионално, два пута ме звао и рекао.  Наравно, ево и 
даље се ради истрага је у току ја не знам шта ће бити сутра или вечерас , ја се надам 
да ће се ово у потпуности расвјетлити. 

ЂОРЂИЋ: Ви сте упознати да је ангажован стручњак из Словеније  Грегор 
Ковач који је стручњак за препознавање  лица, шта сматрате,  имамо информацију и 
свима је данас јасно да у Републици Српској и у БиХ  нема таквог стручњака. 
Сматрате ли да је то оправдано  и ево да ли то једна од посљедица овог рада анкетног 
одброа, да ли треба порадити на тим стварима да би Република Српска добила  
стручна лица? 

ЋУЛУМ: Па наравно да треба, полиција  треба увијек да се усавршава како се 
креће криминалитет  и напредује тако треба и полиција  да се усавршава, напредује у 
специјалистичким обукама , да набављамо  нову опрему за вјештачења за  и за све 
друго што нам треба  у раду нашем. 

ЂОРЂИЋ: Да ли ви као директор полиције  сматрате да је  извјештај  тог 
стручњака релевантан? 

ЋУЛУМ: Па нисам ја тај да цијеним, ако је релевантан (чисто вас питам) па 
мислим да би требао бити релевантан обзиром да је човјек судски вјештак  у 
Словенији. 

ЂОРЂИЋ: Не сам налаз, сама констатација вјештака да ли је релевантна на 
суду јер се не ради о 100% сигурности? 

ЋУЛУМ: Он је се ту  мислим у процентима изјаснио, пазите једну ствар сад на 
суду је да узме то, не могу ја цијенити  шта ће суд узети или тужилаштво.  

ЂОРЂИЋ: Мислим да се није изјаснио у процентима  него по скали и проценти 
су погрешно презентовани у јавности. 
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ЋУЛУМ: Па добро, добро, ја  збиља не знам како се он изјаснио, ја знам  да је он 
ту ангажован да је био и рекли су ми да је он вјештак судски вјештак у Словенији. 

ЂОРЂИЋ: Реците ми ево само још једно – два питања, ангажован је 
полиграфиста из Сарајева, је ли МУП Републике Српске нема искусне полиграфисте 
или из ког разлога је то  урађено?  

ЋУЛУМ: Па пазите једну ствар, то је захтјевао тужилац, ја сам тада био на том 
састанку , ја сам, ми имамо полиграфисте наше  овај ми некада користимо овај 
полиграфисте из Србије некад користимо из Сарајева поготово у сложенијим тим 
случајевима  јер људи тамо имају веће искуство  од наших људи  то морам признати, 
мада и наши полиграфисти имају доста успјеха и доста су кривичних дјела 
расвјетлили путем полиграфа. И да завршим овдје  само што се тиче овог 
ангажовања тужиоца, дежурни тужилац који води предмет он је мени рекао  овај да 
ангажујем ___ја сам други дан одмах  назвао горе комесара у Сарајеву  обзиром да га 
знам и други дан је дошао  полиграфиста из Сарајева и радио полиграф. 

ЂОРЂИЋ: За сад  немам више питања. Хвала. 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Хвала. Идемо даље. Миланко. Изволите 
МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Миланко Михајилица члан Анкетног одбора. 

Захваљујем што сте дошли  и што (хвала)  могу поставити као члан  одбора одређена 
питања. Прво везано за  конференцију за штампу, јесте ли ви били на конференцији 
за штампу? 

ЋУЛУМ: Не, нисам био 
МИХАЈИЛИЦА: Министар унутрашњих послова? 
ЋУЛУМ: Не. 
МИХАЈИЛИЦА: И министар и ви сте сматрали да треба одржати конференцију 

за штампу? 
ЋУЛУМ: Сви нас седам, значи руководство полицијске управе  Бањалука, ја, 

начелник полицијске Управе за организовани и министар исто. 
МИХАЈИЛИЦА: Рекли сте да је министар био мишљења да на конференцији за 

штампу треба да  се изађе са информацијама за које полициај односно МУП може да 
стоји, односно  са до тад прикупљеним информацијама? 

ЋУЛУМ: који су до тада утврђени, да са информацијом. 
МИХАЈИЛИЦА: Ово је врло важно због тога што је начелник управе г-дин Илић  

изашао то се може видјети из стенограма односно из снимака више медија да их   и 
не набрајам  и не дијелим  али имамо значи више,  у којем, у којем се констатује, 
констатују  одређене ствари  које су послије изазвале разне врсте реакција од 
родитеља, институција, узнемиравања јавности, додатног  узнемиравања јавности, 
преиспитивања уопште исправности одлуке да се изађе на конференцију за штампу, 
уважавајући разлоге које сте ви навели, али та врста констатација у којима се тврди 
да је не знам Давид Драгичевић се потукао, опљачкао кућу и да се убио и да се ради о 
задесној смрти су констатације које су и до дан данас  у најмању руку спорне  али то 
остављамо  свакако тужилаштву и другим институцијама (јасно) да. Дакле, с те 
стране уважавајући разлоге које ви наводите за сазивање конференције за штампу 
слажете се с тиме да  након времена које је протекло  те врсте констатација и оцјена  
на изнесене на конференцији за штампу су биле непрофесионалне, преурањене, нису 
допринијеле да се те , та узнемиреност јавности  и уопште да тако кажем смањи или 



107 
 

доведу до даљих процедуралних и законских радњи које би овај брже помогле  да се 
разрјеше, а шта о томе? 

ЋУЛУМ: Па ја сам рекао  што се тиче конференције, а сад овај што се тиче 
медијских натписа, што се тиче медија то на који начин  су то извели из контекста, ја 
вјерујем да је овдје начелник Управе за организовани  кад је био да те ствари 
објаснио. Што се тиче мене, за нас је и тада  а и данас непознати и неутврђен начин 
на који је покојни Давид завршио у ријеци Црквеној, то је за нас непознато. Он је 
рекао тада колико се ја сјећам  на конференцији изнио криминалистичку верзију  тог 
случаја и догађаја како је све било и изнио је оно што је обдукцијом утврђено 
односно шта је пронађено код њега. Е сад,  од куд како је то завршило у џеповима то 
је још за утврђивање и ја вјерујем да ће то  тужилаштво утврдити. 

МИХАЈИЛИЦА: Да ли вам је познато  да  је Окружно јавно тужилаштво 
доставило Анкетном одбору информацију  односно да ли сте упознати са садржајем 
те информације  којом се  тврди супротно, односно цитираћу: '' из достављеног 
извјештаја, мисли се на  извјештај Управе за организовани и тешки криминалитет 
МУП-а од 28. произилазило је да се ради о задесној смрти.'' 

ЋУЛУМ: У извјештају који је отишао према Окружном јавном тужилаштву  ја 
не знам да то пише, јер сам прочитао тамо да пише да је непознат начин завршио у 
Црквеној. 

МИХАЈИЛИЦА: Ово је врло важно питање  и врло важан одговор. 
ЋУЛУМ: Знам, знам ево па кажем  ја не знам шта је тужилаштво  доставило, 

шта је тужилаштво написало (разумијем вас) овај ја мислим да они требају  да дају 
одговор на то питање. 

МИХАЈИЛИЦА: Свакако. Још неколико ствари, односно питања да ли сте били 
на састанку код предсједника Републике 19. априла  на којем је био присутан  и отац 
Давида Драгичевића? 

ЋУЛУМ: Нисам био.  Био сам на службеном путу. 
МИХАЈИЛИЦА: Знате да је на том састанку  односно тога дана (да) донесена 

наредна о изузимању предмета у вези случаја смрти Давида Драгичевића из  
надлежности управе (то знам – Ћулум) ...криминалитет и да ју је  донио министар 
унутрашњих послова  

ЋУЛУМ: Да, то знам.  
МИХАЈИЛИЦА: С обзиром да радите у полицији дуго, а сада сте директор 

полиције  да ли сматрате да је то уобичајно и да ли је то у складу са Законом о 
полицији и унутрашњим пословима са овлаштењима министра унутрашњих 
послова, односно вас као директора полиције? 

ЋУЛУМ: Па министар је то донио јер ја нисам био ту, нисам био, а мој замјеник,  
мој замјеник директора је  овај исто био на боловању, тако да двојица челних људи у 
министарству  нису били  у Републици Српској, односно овај био на боловању и ја 
сам био и вјероватно се са тим руководили да је то донешено. 

МИХАЈИЛИЦА: Могу да разумијем разлоге руковођења, питање постављам са 
намјером дакле законског упоришта овлаштењима министра и директора полиције, 
питам са тог аспекта? 

ЋУЛУМ: Па ја сад не знам, то је припремила управа за правне и кадровске 
послове, а што се тиче моје надлежности  они су јасни, ја водим све оперативне 
послове кад је у питању рад полиције, усмјеравам, координирам, организујем, 
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контролишем и то је то, значи непосредно или подсредством  надлежних 
руководиоца односно руководилаца  основних и  унутрашњих орг. јединица.  

МИХАЈИЛИЦА: Да то је прописано чланом 14. надлежности директора Закона  
о полицији и унутрашњим пословима (јесте). Тада ми је ситуација јаснија како ће се  
овај закључак везано за ово. Везано за, имамо једну врсту различитих тумачења  да 
вам кажем од ваших најближих сарадника везано за  преузимање ове надлежности 
не само 19. априла већ  и прије конференције за штампу од стране Управе за 
организовани и тешки криминалитет у којој стоје различита мишљења везано за  
преузимање од стране управе за организовани криминалитет  овог предмета и 
образложења. Питам вас зато што је чланом 175. Закона о полицијским и 
унутрашњим пословима  предвиђено да се  и да ли постоји  Правилник о примјени 
полицијских овлаштења? 

ЋУЛУМ: Постоји. 
МИХАЈИЛИЦА: Постоји, знате ли када је донешен? 
ЋУЛУМ: Па донешен је у складу  са задњим Законом о полицији и унутрашњим 

пословима јер се морају тад и правилници овај мјењати и прилагођавати закону, 
колико се ја сјећам. 

МИХАЈИЛИЦА: Можете ли тај правилник да нам доставите? 
ЋУЛУМ: Да доставим вама? 
МИХАЈИЛИЦА: Члановима Анкетног одбора. 
ЋУЛУМ: Може, може 
МИХАЈИЛИЦА: Извињавам се, ја кад тражим нешто  тражим да имамо . 
ЋУЛУМ: Јасно, јасно нисам знао  да требао, могао сам и понијети. 
МИХАЈИЛИЦА: Да па добро,  ево ја цијеним када на неки начин треба то да. То 

се односи на овлаштења  прописана Законом о  полицији и унутрашњим пословима и 
ЗКП дакле свакако да  будем још прецизнији који дефинише управо ово што 
представља једну врсту размишљања која се односе управо на преузимање предмета. 
Дакле, да будем још прецизнији о ком правилнику ријеч и на која овлаштења  је ријеч 
то сам већ рекао да не понављам? 

ЋУЛУМ: Пазите, формирањем Управе за тешки и организовани  криминалитет 
они су преузели  све најтеже предмете од свих полицијских управа а за нас су најтежа 
кривична дјела  убиства, тешка убиства, терористички акат смо имали један у 
Зворнику то је расвјетљено, значи у задње 23 године сва тешка убиства смо 
реализовали да раде по непознатом извршиоцу која су до сада била неравјетљена и 
нека разбојништва гдје је у питању тешка штета или разбојништва са смртним 
последицама, ако их је било. И сада од формирања Управе за организовани и тешки 
они раде по свим кривичним дјелима убиствима која су по непознатом извршена.  
Ми смо у задњих 6 година, имали 148 убистава, од тога 45 убистава је било по 
непознатом извршиоцу, 39 убистава по непознатом ми смо расвјетили, то је 87% 
расвјетљености. Остало је нерасвјетљено 6 убисатава за 6 година, и од тих шест 
убистава сигурно два или три убиства се односе на обрачун организовани 
криминалних група из нашег региона. Мислим да ове наркокланове из Црне Горе. И 
ту се ради и истрага је интензивно у току, тако да је и ова Управа преузела овај 
случај, из разлога које сам већ навео и због пријетњи некаквих према људима који су 
прозвани као актери овог догађаја и према министарству односо према 
руководицима министарствима да се прозивају и да се неко штити. И то се десило у 
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понедјељак након конференције за штампу преузимању тог предмета. Та управа има 
инструктивно контролну и надзорну улогу иначе. И она може да оствари увид у 
предмет изврши контролу у полицијској станици, а камо ли у полицијској управи. 

МИХАЈИЛИЦА: Сада сте рекли управо нешто због чега сам и поставио питање, 
због чега и у јавности постоји та потреба да се то питање разјасни, зашто је Управа за 
организовани и тешки кримналитет преузела надлежност, ево ви мало прије 
тврдите када се ради о кривичном дјелу тешко убиство, а до дан данас, нити од 
тужилаштва нити од МУП-а у вођењу поступка, таква врста квалифиакција, односно 
основа сумња или индиција није назначена. Постављам питање ако је то тако – зашто 
је онда та управа водила цијели поступак, (није цијели поступак) знам да није цијела 
у том тренутку.  

ЋУЛУМ: Пазите, била је потреба да се изврши анализа шта је до тада урађено у 
ПУ Бањалука. А ПУ Бањалука је до тада урадила пуно посла, што се тиче трагања 
лица, узето је више од 50 изјава, изузето пуно видео надзора, направљено пуно 
аналииа, и свега осталог. Ова управа је требала да изврши анализу свега тога што је 
урађено, и једноставно да предузме и друге мјере и радње које су биле потребне или 
за којим се укаже потреба да треба да ураде. Не може Управа Бањалука вршити 
анализу рада самое себе.  

МИХЈИЛИЦА: Мислио сам овај дио питања, пошто су и други ваши сарадници, 
образлагали да ова Управа треба да ради што ради кривична дјела тешког убиство. 
Значи то је био разлог мог питања а и схватио сам одговор.  Још неколико ствари, на 
том састанку код глвног окружног тужиоца Лепира, ко је био још од тужилаца. 

ЋУЛУМ: Немојте ме држати за ријеч, мислим да је био замјеник Булатовић, 
тужилац Жерић, био сам ја, начелник ПУ Бањалука, начелник Јединице о управи 
криминалистичке полиције, јер смо ту договарали кад су у питању кривична дјела 
која се гоне по приједлогу. Договорали смо одређене ствари са тужилатшвом и тад је 
тужилац упознат и за овај случај, односно он је то знао, од свог дежурног тужиоца 
који је био и тад смо ми рекли да треба да одреди тужиоца поступајућег у овом 
предмту, он је то рекао да ће то бити тужилаца са крвиних деликата и одредио је г. 
Врећу.  

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је на том састанку од стране од било кога од учесника 
тражено или на било који начин било притисака или покушаја да се обустави 
истрага и донесе наредба о непровођењу истраге. 

ЋУЛУМ: Ма не, ми смо тада билли само површно укљчени у предмет.  
МИХАЈИЛИЦА: Да ли је било послије, прес конференције. 
ЋУЛУМ: Не, не, ја вам тврдим, одговорно да чинимо све да се то расвјетли. 

Пазите. 
МИХАЈИЛИЦА: Ништа не тврдим, само питам, и разумијемо све. 
ЋУЛУМ: Све чинимо што је у нашој моћи да се то расвјетли, ја мислим да ће то 

довести тужилатшво до краја и да ћемо у потпуности расвјетилити тај случај. 
МИХАЈИЛЦА: После конференције за штампу имали сте са министром 

унутрашњих послова и разговор са представницима ФБИ, је ли тако' 
ЋУЛУМ: Јесмо. 
МИХАЈИЛИЦА: Каква је сарадња и да ли има неких нових помака у том... 
ЋУЛУМ: Ми смо их упознали отприлике о предмету, о садржају предмета, шта 

је до тада полиција урадила дали смо им одређене снимке који су били изуезти 
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видеио надзоре, да они побољшају те снимке, и исчисте једноставно да се боље види. 
Не знам да ли су дали договор. Ево вјерујте не знам да ли су дали одговор, на тај наш 
захтјев. 

МИХАЈИЛИЦА: Реците још, рекли сте да се ангажовали по наредби 
тужилаштва или по вашем захтјеву у сарадњи односно тражили додатна вјештачења 
из Србије, односно Београда, загреба, одређене полиграфисања, вјештачења из 
Сарајева, односно. Ви знате да је риједак случај да се мијења и тим истражилаца 
односно управа, и патолог, односно сручна лица за обудукциони извјештај, 
укључујући и тим тужилаца. Ја не знам колико пратим, да баш таква пракса у било 
ком другом предмету.... 

ЋУЛУМ: Није забиљежена.  
МИХАЈИЛИЦА: У реду, и у информацији коју су нам доставили мислим на МУП 

стоји да су тражене одређене информације од Обавјештајно агенције БиХ и СИПЕ. 
ЋУЛУМ: Да. 
МИХЈИЛИЦА: Да ли сте добили одређене информације. 
ЋУЛУМ: Не знам дал и је стигао одговор, ја мислим да није стигао, обзиром да 

ме нису упознали  с тим. А то је уобичајена пракса, да се и они нама обраћају, кад 
траже одређене сазнања и  информације. 

МИХЈИЛИЦА: Да ли је Агенција за форезнику БиХ има капацитете стручне и 
сваке друге да овај дио вјештачења које сте тражили обаве' 

ЋУЛУМ: Па ја не знам, ми смо се њима обратили они су то урадили, што смо од 
њих тражили, да, мислим да је мало погрешан тај снмак, да ли они имају, они су 
акредитовани, имају стручне... 

МИХАЈИЛИЦА: значи, тражили сте. 
ЋУЛУМ: Јесмо, тражили смо то, и од Београда, да се побољшају снимци.  
МИХАЈИЛИЦА: Сматрате ли да доношење одлуке од стране Окружнног јавног 

тужилаштва којем би квалификовало кривично дјело, утиче на могућност 
прикупљања сазнања, информација, обављања потребних мјера и радњи које МУП 
може да уради када би то, ја сам схватио да сте ви урадили, оно што је тражено, али 
квалификовање овог дјела, отвара могућности и неких других, у том контексту вас 
питам... 

ЋУЛУМ: Пазите једну ствар, на бази свих прикупљених доказа, чињеница, 
обавјештења, информација, тужилаштво ће одлучити да пи постоји основ сумње да је 
почињено неко кривично дјело, да ли се радило о убиству, о тешкој тјелсној повреди 
о разбојништву с смртном последицом они ће одлучити о томе, или неће одлучити 
ако не буде довољно основа да је почињено кривично дјело. То је на њима. 

МИХАЈИЛИЦА: Знам да је то надлежност тужилаштва, то није спорно, али 
питам вас, да ли би потенецијално таква квалифкација омогућила да проведете још 
неке мјере и радње које сада не можете провести због тога што не постоји 
квалификација од стране окружног тужилаштва. 

ЋУЛУМ: Не знам да су они нешто тражили па да ми нисмо могли урадити. Ја за 
сада не знам, ако се не појави у наредном периоду.  

МИХАЈИЛИЦА: Завршио сам,. 
БОРЕНОВИЋ: У реду, хвала Миланко, ево имамо још једну интервенцију, 

колега Ђођрића, само да допуни, па да будемо мало експедитивиији и онда колега 
Калабић. 
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ЂОРЂИЋ: МУП Републике Српске Управа криминалистичке полиције, актом 
број, од 8. 5. тражиил (микрофон) тражило је да се достави, подаци који се односе на 
токсиколошка вјештачења Завода за судску медицину Републике Српске- Сматрате 
ли, пошто се ради о 8. 5. а то, Извјештај тужилаштва је већ доставаљено, и 
тужилаштво је формирално предемет 29.3, да је то требало тражити тужилаштво, и 
сматрате ли да је ту дошло до кршења процедуре. 

ЋУЛУМ: Па не могу ја утицати на рад тужилаштва. 
ЂОРЂИЋ: Не, не, ја вас питам, Управа криминалистичке полиције, својим 

актом тражила да се доставе подаце који се односе на токсиколошка испитивања а 
то је требало урадити Тужилаштво? Зашто је то УКПе урадио' 

ЋУЛУМ: Вјерујте да не знам, то иначе сва вјештачења наређује тужилатшво.  
ЂОРЂИЋ: Добро, хвала. 
ЂОРЂИЋ: Да ли су идентификована сва лица која су пресрела Давида 

Драгичевића на Тгу крајине 18.3. 
ЋУЛУМ: Па не знам, ја појединчно предмет не знам. Знам да су 

идентификована она два момка која су сједила ондје (то је опште познато, да ли су 
сва) Не знам да ли су сва лица, знам да су двојица лица која су га пресрела ишла за 
њим, као да су га киндаповали, да су та два момка идентификована да се ради о 
малољетним лицима од 17 година која нису могла да уђу у ноћни клуб и зато су се ту 
вратила и ту сјела.  

ЂОРЂИЋ: Ево само још једно питање, ви сте директор полиције, наравно 
бавите се одговорности за све оправтине послове, сигурно имате сазнања Колико је 
ЛСД честа дрога у Бањалуци у Републици Српској, по вашим извјештајима у 
последње двије три године? 

ЋУЛУМ: Па пристуан је, присутан је ЛСД има. 
ЂОРЂИЋ: колико је честа у односу на друге опијате' 
ЋУЛУМ: Па не могу рећи колико је честа као конзумент, то утврђујемо кад 

лишимо лица слободе и акцијама онда утврдимо колико је одузето дроге и 
заплијењено дроге.  

ЂОРЂИЋ: Ја вас и то питам, то је јавни документ у извјештајима МУП-а сваке 
године, се.. 

ЋУЛУМ: Па ја сад немам код себе,  
ЂОРЂИЋ: Да, али питам вас колико је честа по вашој процјени.  
ЋУЛУМ: Углавном је присутан, има присутан је.  
ЂОРЂИЋ: Пристан је. Хвала. 
БОРЕНОВИЋ: Колега Калабићу, изволите ви. 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Господине директоре у протеклом периоду је на рачун 

виоских функционера МУП-а па и ваш рачун изнесено низ тешких оптужби и 
квалификација везано за сва ова догађања. С обзиром на процедуре које се односе на 
таква поступања у МУП-у и поступке који би требали бити покренути да ли су те 
оптужбе поткријепљене и једнинм доказом и да ли је од вас тражено с обзиром на 
количину свега изнесеног да је пружен вама и један доказ за такве оптужбе који би 
био основ за покретње процедура у складу са вашим унутаршњим правилником. 

ЋУЛУМ: Колико ја знам није. То не да су оптужбе, то су напади, то је у задње 
вријеме прошло у нападе.  Лична прозивања лично блаћење, сврставање да је неко 
саучесник да је неко убивца, да је ово или оно, мислим то прелази сваку мјеру. 
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Спреман сам одговарати за све што сам ја као директог одговора што се тиче и овог 
предмета и свих других предмета. Пазите једну ствар а да мене неко након 30 година 
оквалификује овако и онако то је недопустиво, а то све из разлога што је '97. или '96. 
кад су странци дошли овдје, прво што су урадили избацили су из КЗ кривично дјело 
клевете, којие се гонило по службеној дужности.  Ево погледајте у КЗ Републике 
Хрватске, читаво поглаваље има кад је у питању киривична дјела клевете и увреде, 
шест кривичних дјела.  На који начин сад да ја се браним? Шта да трпим да кажем 
својој породици завуците се у подрум па ћутите, је ли то треба да радим. Ја нисам у 
полицију дошао прије пет година, ја сам у полицији 30 година, и радио сам најгоре 
послове. 

КАЛАБИЋ: Мимо клевете значи, ми смо имали ситуацију да су те оптужбе 
тешке, мени су на јасан начин изречене и ја сам питао, да ли је ико донио доказ јер 
иза тих оптужби питам има ли поткријепљености и захтјевом, јер ви знате шта у том 
случају следује, ако неко донесе доказе за такве.  

ЋУЛУМ: Ја вјерујем да тужилаштво размишља о томе, а да се ја питам, тужилац 
треба позове те људе, нека дају информације. 

КАЛАБИЋ: Па управо, зато вас као првог човјека полиције питам, несразмјере 
са количном потужби и непоступања и никаквих процедура. Али добро. 

ЋУЛУМ: Ми смо све то доставили тужилаштву. Нека тужилаштво поступи. 
КАЛАБИЋ: Одговор ми је јасан, за коментаре ћемо оставити свако себи. Имам 

такође питање за вас, као првог човојека полиција – с обзиром да сте и на низ питања 
мојих колега објаснили у чему сте све учествовали.  Да ли вас је до овог момента 
Тужилаштво на било који начин упозорило да је било од стране припадника 
полиције кршења процедура, противзаконитог поступања или другог ајмо назвати 
недоличног поступања полицајаца везано за случај страдања Давида Драгичевића.  

ЋУЛУМ: Не, мене је главни тужилац звао два пута, и рекао да је полиција све 
професионално одрадила. И кад је у питању онај први извјештај и кад је у питању 
допуна извјештаја и кад је у питању рад овог новог тима, да полиција ради по 
захтјеву и наредби тужилаштву и да све професионално ради, тако је мени главни 
тужилац рекао. 

КАЛАБИЋ: Пошто ви знате да ћемо ми то питати тужиоца, ја желим да чујем од 
вас, они су у низу састанака имали прилику значи да вама укажу на ово што сам ја 
питао, значи кршење процедура, прикривање чињница, или не знам ни ја, сличне 
знате о чему говорим.  

ЋУЛУМ: Све знам, и кажем, ако утврдимо гдје је било сви требају да одговарају 
за своје пропусте и за свој рад. И ако утврдимо почев од мене првог па до оног задњег 
полицајца.  

КАЛАБИЋ: То је вама остављено, то ћете ви о томе одлучивати, ја питам због 
питања према њима, да ли су они пронашли ишта до овог момента што указује на 
кршење процедура, кршење закона, кршење и евнетуално ометање истраге, и слично 
тешке оптужбе које су ишле из неких других кругова. 

ЋУЛУМ: Сазнао сам од главног тужиоца он ме звао и рекао да је полиција у 
потпуности све одрадила што се од ње тражило. 

КАЛАБИЋ: И питање, последње у цијелом овом поступању до данас, да ли је са 
било које стране на вас било непримјерених притисака да нешто урадити мимо 
процедура, мимо закона, мимо уобичајене праске. 
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ЋУЛУМ: Не, осим овог притиска јавности и напада, других притисака на мене 
није било.  

КАЛАБИЋ: Добро, то сте објаснили, захваљујем. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала, има ли још питања, има. И ја ћу имати још три, четири 

питања на крају. 
ТЕШАНОВИЋ: Да ли вам је познато кад је основана Група ''Правда за Давида''. 
ЋУЛУМ: Није ми познато. Мислим тих дана, ја овдје ове коментаре које сам 

видио и позивање на улицу и трг. 
ТЕШАНОВИЋ: Група '''Правда за Давида'' је основана послије прес 

конференције МУП-а Републике Српске јер на тој прес конфеенцији, после медија 
СРНА-а, РТРС и даље су јасно оквалификовали Давида као нарокомана, криминалца, 
самоубицу. Ја ћу вам као родитељ и као човјек речи једну ствар. Ви ћете данас, сутра, 
сви моћи да се оперете, Давид то неће моћи. И рећи ћу вам, и ви сте отац, да је Давид 
био пјесничка душа, један изузетно поштен момак, дечко који је студирао 
електротехнички факултет и ИТ академију, а имало ако знамо, тежину факултета 
који је Давид студирао, знамо да ту нарокоманији мјеста нема. Хвала вам на 
конкретним одговорима. 

ЋУЛУМ: Да вам кажем, мени није познато да је на конференцији за штаму неко 
оквалификовао Давида као нарокомана. Ја то не знам. Мени то није познато. Пазите, 
ја сам примио родитеље од Давида и г. Давора и мајку Сузану и разговарао с њима, 
Давор је мени рекао, ја Дарко за тебе знам 30 година и хвала ти што си се 
интересовао за овај предмет, и рекао ми је тада, ја знам да немаш никакве везе са 
овим твојим презимењацима које си помињао овдје. Али то г. Давор никад није рекао 
у јавности, односо испред Боске. Разумијете, ја суосјећам са њиховом трагедијом, ово 
је трагедија једне породице, недај боже никоме. Али пазите ја сам само ишао да 
помогнем, и чини све што је у полицијској моћи да се расвјетли до краја. Шта сам 
друго могао. И од својих сарадника, од оног полицијаца до начелника управе тражим, 
да се у свим случајевима, да ли се радило о кривичном дјелу да ли се радило о 
прекршају, да полиција учини све што је у њеној моћи, да се догађај у потпуности 
расвјетили. Значи да не може сутра доћи неко после Дарка или после н еког другог да 
каже, могли су још нешто урадити а нису.  

ТЕШАНОВИЋ: Конкретно, опростите, ја нисам рекла да сте ви изјавили да је он 
наркоман и криминалац, него ево и г. Бореновић, и сви ми овдје имамо извјештај 
Срне.  

ЋУЛУМ: Пазите једну ствар, ја никада никога нисам прозвао именом и 
презименом. Никада никога. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. хвала, има ли још. Боро изволите. 
РАДОВАНОВИЋ: Поздрављам г. директора, прилично прецизан цитат, онога 

што је г. Дарко Илић изнио на прес конференецији глси – криминалистичком 
верзијом неспорно је утврђено да је у питању задесна смрт, без елемената кривичног 
дјела. Погледао сам ту конференцију видио да има на себи повреде, КЗ наш децидно 
каже, оваква тјелесна повреда је кривично дјело. Значи не може бити без елемената 
кривичног дјела. Задесна смрт без елемената кривичног дјела не може бити. Сједо 
сам за сво блог објавио текст и написао да г. Илић лаже. Сутрадан, кад сте ви стали 
иза квалификације коју претодно изнио г. Илић, објавио сам текст, гдје сам питао – 
како вас није срамота гледати у очи родитељима и понављати ову неистину. Након 
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тога, дошао сам на Трг, родитељима се ставио на располагање својом стручном 
помоћи, данас сам, подносилац кривичне пријава која је једино правно владина у 
оном предмету а она даје правну квалификацију да је почињено кривично дјело 
тешко убиство. И док год тужилаштво ову пријаву не одбаци наредбом о 
неспровођењу истраге или обустављању истраге или док не даругу правну 
квалификацију, ово је једина правно обавезујућа правна квалификација у том 
предмету. То је чињеница необорива, значи кад сам рекао да неко лаже, ја сам стао 
иза тога кривично процесно, као приајвитељ, и немам се намјеру зауставити док сви 
не одговарају који су одговорни у овом поступку.  Што се вас лично тиче, схватили 
смо вас седам заједно са министром, сви остали имате статус службених лица, осим 
њега, донијели сте некакав закључак, да се требате обратити медијима, јер је била 
некаква медијска па ту прозивате, значи након конференеције за штампу, ја који 
узгед имам прилично онако блог, који прилично гграђани прате, и коме вјерују, сам 
изнио какву јесам квалификацију иза ње правно стојим и кажем једино је за сад 
правно обавезујућа, неки извое па нека оборе ако могу. А моје тумачење, ваших 
налаза и доказа који су прибављени, а ја их нашао тако што су јавно објављени, само 
показаће на крају ко је у праву. Међутим, ви рекосте да овдје немате сазнања 
конкретни о радњама првог захвата, увиђаја, криминалистичко технички преглед, 
обудукције итд, да нисте имали та сазнања прије доношења одлуке да се одржи ова 
конференција. Јесте тако казали? 

ЋУЛУМ: Да, да тад сам се површно упознао.  
РАДОВАНОВИЋ: Значи, без конкретних сазнања, ви сте одобрили, без вашег 

одобрења он то није смио учинити. 
ЋУЛУМ: Ко, шта учинити? 
РАДОВАНОВИЋ: Дарко Илић, није смио изаћи пред медије и изнијети, и 

иступити у име МУП-а у име полиције без вашег одборења. Је ли тако? 
ЋУЛУМ: Конференција је договорена, пазите једну ствар. Конференција је 

договорена између нас свих, ја сам то добро рекао. Који су били присутни 
конференециа је договорена за штампу. Друг ствар, кад смо то договорили ја сам 
устао и отишао а они су остали да се припремају за конференцију и да се упознају са 
информацијом.  

РАДОВАНВОИЋ: Ја се извињавам, можете ли замолити директора да буде 
конректан. Моја питања су прецизна, значи према Закону.... 

БОРЕНОВИЋУ: Борислав пита по закону ви имате овлаштење да информишете 
јавности, да ли сте ви конкретно дали наредбу начелнику Илићу да изађе на прес 
конференцију, или је то резултат нечега... 

ЋУЛУМ: То је договорено између свих нас. И начелник полицијске управе 
Бањалука он има овлаштење да изађе у јавност и каже полицијском службенику и 
портпаролу, изјави то и то, и дај саопштење то и то. Не даје само директор 
овлаштења да неко изађе на конференецију за штампу.  

РАДОВАНОВИЋ: Којим чланом закона о полицији и унутрашњим пословима, 
он овлаштен да то ради. 

ЋУЛУМ: Не знам сад којим чланом закона. 
РАДОВАНОВИЋ: Нема тог члана у закону.  
ЋУЛУМ: Нема у полицији, има у другим прописима.  
РАДОВАНОВИЋ: У којим прописима? 
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ЧУЛУМ: Па не могу сад да се сјетим.  
РАДОВАНОВИЋ: Значи, не знате за пропис којим то он има овлаштење. Ја вам 

кажем, да таквог прописа нема. Значи свим оперативним радњама полиције, што 
укључује значи и давање некаквих медијских истпуања, руководи непосредно 
директор, или службена лица која он одреди. нема друго, закон није предвидио, 
законодавац није предвидио могућност  

ЋУЛУМ: ... или посредством начелник основних и организационих јединица. 
Директор полиције не може свагдје стићи, и у Требиње и у Фочу и овдје и ондје. 

РАДОВАНОВИЋ: Ја сам довољно пута кажњаван, зато што сам као слободан 
грађанин.... 

ЋУЛУМ: То нема везе са овим предметом овдје уопште.  
РАДОВАНОВИЋ: Има везе, немојте обмањивати тијело Парламента... 
ЋУЛУМ: Не обмањујем ништа. 
БОРЕНОВИЋ: Молим вас, ајте овако, да се договоримо, молим вас Бориславе 

постављате питање, директор одговара, немојте да упадамо једни другима у ријеч.  
РАДОВАНОВИЋ: Да, али не можемо дозволити да обмањује тијело Парламента. 
ЋУЛУМ: Доставио је човјек информацију Тужилаштву, Тужилаштво ће 

поступити по томе, донијети одлуку оваку или онакву. Па шта сад, је ли ја требам 
донијети одлуку о том питању.  

РАДОВАНОВИЋ: Нисам доставио информацију него пријаву. 
ЋУЛУМ: Пријаву не битно. Пријаву. И обавјештење је пријава за тужилаштво. 
РАДОВАНОВИЋ: Како гласи тачан назив Управа којом руководи г. Дарко Илић. 
ЋУЛУМ: Управи за организовани и тешки криминалитет. 
РАДОВАНОВИЋ: Управа за организовани и тешке облике привредног 

криминалитета. Је ли тако? 
ЋУЛУМ: Тако је.  
РАДОВАНОВИЋ: Каве то има везе са тешким убиствима? 
ЋУЛУМ: Зато што је та управа преузела сва тешак убиства и убиства да ради. 

Зато је и формирана. 
РАДОВАНОВИЋ: То је сад некакво ваше тумачење, значи по ЗКП сваки 

полицајц може да поступа п сваком кривичном дјелу... 
ЋУЛУМ: И они су децидно у правлнику стоји да су они надлежни за кривична 

дјела Републичаког тужилаштва односно одјељења за тешки организовани и 
привредни криминалитет. Да они поступају по тим кривичним дјелима.  

РАДОВАНОВИЋ: И сад су одједном постали надлежни за задесне смрти 
утапањем, без елемената кривичног дјела. То смо утврдили на оној конференцији за 
штампу. Је ли тко. Него да будемо нешто прецизнији, врло брзо у ову истрагу, ако је 
можемо тако назвати, укључио се ФБИ, је ли тако. 

ЋУЛУМ: Није се укључио, већ је дошао да се упознају, дали смо им снимке да 
понесу да исчисте.  

РАДОВАНВОИЋ: Је ли се неко обратио њима, тражио помоћ. 
ЋУЛУМ: Канцеларији у Сарајеву смо се обратили Одјељење за међународну 

сарадњу. 
РАДОВАНВОИЋ: Са захтјевом да се према коме обрате. 
ЋУЛУМ: Да дођу на разговор и да видимо можемо ли нам шта помоћи, шта нам 

они могу понудити.  
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РАДОВАНОВИЋ: Ви сте се обратили њима за помоћ, врло брзо.  
ЋУЛУМ: Одјељењу за међународној сарадњи при служби министра.  
РАДОВАНОВИЋ: При служби министра.  
ЋУЛУМ: Јер су они овлаштени за међународну сарадњу. 
РАДОВАНОВИЋ: Врло занимљиво хвала вам на том одговору. Само још једно 

питање, молим вас овдје сте утврдили да полиција мора вршити увиђај. Којим 
прописом је утврђено да полиција мора вршити увиђај у сваком? 

ЋУЛУМ: Гдје год постоји индиција да се могу наћи трагови извршиоца 
кривичног дјела, то се врши Упуством о раду криминалистичке полиције, мислим да 
је ту дефинисано. 

РАДОВАНОВИЋ: Ту. (мислим да је ту дефинисано) Уколико је тужилац рекао 
инспектору да нема потребе да врши увиђај ви сте нашли за сходно да суспендујете 
тог инспектора по оснвоу неке ваше процјене, је ли тако. Ко руководи истрагом. 

ЋУЛУМ: Истрагом руководи тужилац, а процјену ту је извршио начелник 
полицијске управе Бањалука и он је суспендован тог инспектора. Једна ствар, друга 
ствар, то се утврђује да ли је инспектор пренио чињенично стање и стварно стање 
тужиоцу. то се утврђује.  

РАДОВАНОВИЋ: Је ли тужилац можда рекао негдје, рекао да га је инспектор 
обмануо. Је ли тужилац можда негдје... 

ЋУЛУМ: То је сада на унутрашњој контроли да он утврди.  
РАДОВАНОВИЋ: Ви прво човјека санкционишете па онда достављате 

унутрашњој контроли да испитује да ли је одговоран. 
ЋУЛУМ: Тавка је процедура.  
РАДОВАНОВИЋ: Таква процедура. 
БОРЕНОВИЋ: Је ли Боро у реду.  
ГЛАМОЧАК: Само једно г. директоре, можете ли мало појасити, рекли сте да је 

Управа за организовани криминалитет има контролну и надзорну улогу на Управом 
кримиалистичке полиције... 

ЋУЛУМ: ...контролну, надзорну и оперативну улогу зато што води конркетне 
предмете. 

ГЛАМОЧАК: А по којим прописима, је то неки интеерни акт, правилник или 
ЋУЛУМ: то је опис, Правилник, у опису радног мјеста, у опису послова те 

управе.  
ГЛАМОЧАК: То је правилник МУП-а.  
ЋУЛУМ: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста. 
ГЛАМОЧАК: добро хвала. 
БОРЕНОВИЋ: Ја имам, два питања која желим још једном да вас питам, али 

врло кратко, заиста кратко, буквално да или не.  
ЋУЛУМ: Ако будем знао. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли је Давид Драгичевић био у кући у улици Велибора 

Јањетовића Јање. 
ЋУЛУМ: Ја мислим да ће то истрага показати. То ће истрага да покаже, код 

њега у џеповима знате шта је нађено. Исртага ће показати на који начин је дошло у 
његове џепове, да будем конкретан. 
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БОРЕНОВИЋ: Ви сте у суштини све што је саопштено на прес конференцији и 
што је изашло као и званични став да га тако назовем, и МУП и Полиције неко већ 
прочитао речено да се ради о задесној смрти. Цитирам. овдје је неспорно утврђено 
кретање Давида Драгичевића и ако немамо јасну потврду, да је боравио у том објекту 
и криминалистичка верзија јасно указује да се ради о задесној смрти. Значи он је на 
одређен начин вјероватно пао, крећући се овом маршутом, у ријеку Црквену. То је 
саопштено 26. на прес конференцији. 29.3. значи након три дана, тужилаштво је 
запримило извјештај о срмти Давида Драгичевића од МУП-а, то је акт кои је јаван, ми 
смо га подијелили свима. Из достављеног извјетшаја произилази да се ради о 
задесној смрти. Ви сте данас рекли, цитирам- непознато је откуд Давида 
Драгичевића у ријеци, да ли би то могло да значи, да је Давида Драгичевића убијен? 

ЋУЛУМ: Па ја не знам да ли би могло да значи, ја кажем, да је то за нас 
непознато, јер ми нисмо утврдили начин на који је он завршио у Цркевној.  

БОРЕНОВИЋ: Хвала. мислим.  
РАДОВАНОВИЋ: Значи како је рекао мало прије предсједавајући, а и моја 

колегница Правда за Давида је основана након сопаштења зато што је то 
изиритирало грађане до те мјере да то нису прихватили као истину и данас прелази 
перко 310 хиљада члнова, с тим да администратори већ дуже вријеме ограничавају 
приступање, овој, сматрате ли ви, да та конференција за штампу продуковала ово 
данашње стање, више него ти наводи, рекао неки Стефан Блгић или не знам ни ја ко. 

ЋУЛУМ: О томе се може дискутовати, да није било конференције, можда би 
било више. (више чалнова, чега) више чланова,  

РАДОВАНОВИЋ: Не би било, ја се не би први укључио у то. 
ЋУЛУМ: Пазите једну ствар, ми сад можемо разговарти, тиме дилеме и 

разговор, да ли је конференција требала или није, а чиме смо се тад руководили, 
прочитајте портале, прочитајте изјаве нападе 24. и 25. и 26. шта је све коментарисано 
и шта је све било. Од позивања на линч, оних лица са Лауша... 

РАДОВАНОВИЋ: Ја их нисам видио, прво што сам видио је била конференција 
за штампу. Хоћете ли ви да вам оставимо шта говоре све, имамо 10, 20 30 милиона 
објава, само на Правди за Давида, шта људи све комантришу у тражењу правде онога 
који се не може бранити, ви би хтјели да се пропише кривично дјело клевете, а шта 
ће Давида Драгичевића може ли се он бранити... 

ЋУЛУМ: Шта ви хоћете да кажем, да нисам за правду.  Да ја нисам за праву.  
РАДОВАНОВИЋ: Не видим из овог вашег.  
ЋУЛУМ: Молим. 
БОРЕНОВИЋ: Добро ја предлажем да ми ово полако ево, хвала.  Хвала, хвала, 

закључујем расправу, имамо тачку остала питања, немамо ништа, у петак имамо 
наставак. Такио да хвала вам директоре што сте били.“ 

(напомињемо да се ради о стенограму-тонском запису који се прекуцава по 
свакој изговореној ријечи) 

 
 Пета сједница Анкетног одбораодржана је 25. маја 2018. године у 11,00 

часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске на којој су били 
присутни сви чланови Одбора и оба представника групе“Правда за Давида“. 
Предложен је и једногласно усвојен дневни ред: усвајање записника са претходних 
сједница, узимање изјаве од Драгана Лукача, министра унутрашњих послова 
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Републике Српске, узимање изјаве од Далибора Вреће, Окружног јавног тужиоца (у 
13,00 часова), узимање изјаве од Желимира Лепира, Главног окружног јавног 
тужиоца (у 15,00 часова)и остала питања. 

Дан прије одржавања Пете сједнице Анкетни одбор је добио допис од Високог 
судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине, дана 23.05.2018. године, на основу 
акта број: 04-07-3-1868-2/2018  којим је обавјестио Анкетни одбор с циљем 
сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида 
Драгичевића са садржајем како слиједи: 

„Веза: акт број: 02/2-917/18 од 17.05.2018. године 
Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине је запримило ваш 

допис од 17.05.2018. године, у којем обавјештавате Вијеће да је Анкетни одбор 
Народне Скупштине Републике Српске донио закључак да на сједници Одбора изјаву 
да Главни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Луке Желимир Лепир и 
поступајући тужилац Далибор Врећо. 

С тим у вези, обавјештавамо вас да је Вијеће на сједници одржаној 23.05.2018. 
године, скодно својим законским овлаштењима размотрило достављени допис те 
усвојило сљедеће закључке: 

Према одредбама члана 99.Пословника Народне скупштине Републике Српске 
Анкетни одбор Народне скупштине Републике Српске као adhocтијело не може 
вршити истражне или друге судске радње. 

Сходно Закону о Високом судском и тужилачком вијећу БиХ, Закон о јавним 
тужилаштвима Републике Српске и Закону о кривичном поступку РС, Анкетни одбор 
Народне скупштине РС нема овлаштења да процјењује и оцјењује поступке и 
проведене радње тужилаштва или тужиоца у истрази и радње доказивања – 
истражне радње, које су провеле овлаштене службене особе или друге особе под 
надзором тужиоца. 

Главни окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бања Луци и 
тужилац тог тужилаштва Далибор Врећо могу бити позвани и саслушани као 
свједоци од стране Анкетног одбора Народне скупштине РС на околности које су му 
познате о поступању органа који су у надлежности Народне скупштине РС, 
укључујући ту и Министарство унутрашњих послова РС, у мјери у којој давањем 
одговора на одређена питања неће угрозити интересе истраге коју проводи то 
тужилаштво. 

Главни октужни јавни тужилац је овлашћен да самостално процјени квантум 
и квалитет информација о истрази који ће изњети пред Анкетни одбор он и тужиоци 
тог тужилаштва, чије откривање је у интересу јавности а неће угрозити 
повјерљивост, резултате и интересе истраге.“ 

 
Након једногласно усвојених записника са Друге, Треће и Четврте сједнице 

Одбора приступило се узимању изјава што је стенограмски забиљежено и доступно у 
овом Извјештају са садржајем како слиједи: 

„ПРЕДСЈЕДНИК БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: Добро, предлажем да почнемо да 
радимо, као што смо навикли на вријеме како смо и договорили.Ево отварам 5. 
сједницу Анкетног одбора с циљем сагледавања свих релевантних чињеница  
везаних за случај страдања Давида Драгичевића, са сљедећим дневним редом како 
смо то и установили на претходној сједници: давање изјаве Драгана Лукача, 
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министра унутрашњих послова Републике Српске, давање изјаве Далибора Врећо  
окружног јавног тужиоца у 13,00 часова, изјава  Желимира Лепира  главног окружног 
јавног тужиоца у 15,00 часова, остала питања. Замолио бих вас да се изјаснимо по 
предложеном дневном реду да ли је, има ли измјена, промјена? Нема ако смо 
сагласни да   гласамо. 

Ко је ''за'' предложени дневни ред?  
Хвала једногласно. 
Прије него што пређемо на дневни ред, ја предлажем да усвојимо Записник 

онако како смо договорили са основним показатељима и изводом из записника како 
то ради иначе и Народна скупштина Републике Српске, предлажем да се изјаснимо о 
Записнику са 2. сједнице 

Ко је ''за''?  
Хвала једногласно. 
Предлажем да се изјаснимо  о Записнику са 3. сједнице Анкетног одбора. 
Ко је ''за''? 
Хвала једногласнно 
И предлажем да се изјаснимо о Записнику са 4. сједнице Анкетног одбора. 
Ко је ''за''?  
Наравно у прилогу сваког од ових записника је стенограм што тонски што 

писани стенограм који је достављен од стране Службе у Народној скупштини 
Републике Српске. Мислим да сте га сви ви добили у неко вријеме које је било 
разумно, обзиром да су  стручни сарадници требали да прекуцају посебно када  су у 
питању узимање изјава гдје смо тражили да имамо писани стенограм. 

Дужан сам да вас информишем  да смо јуче добили и допис од ВСТС одговор на 
онај наш допис који смо доставили још 17.05.2018. године гдје смо с разлогом 
обавјестили ВСТС  да ћемо  да узмемо и изјаву од г-дина Вреће и г-дина Лепира и од 
њих смо добили  одговор да ВСТС  је у својио одрђене закључке да ми можемо да  на 
Анкетном одбору узмемо одређене изјаве, одређена сазнања  и од главног тужиоца 
Окружног  јавног тужилаштва Бањалука Желимира Лепира и поступајућег тужиоца 
Далибора Врећу уз наравно одређене закључке  и оно што је јасно да ми по 
Пословнику имамо могућност да утврдимо одређене чињенице и одређена сазнања. 
Не можемо вршити истражне и друге судске радње што смо констатовали много 
пута  и у нашем Пословнику о раду. 

Молим вас прослиједите свим члановима Анкетног одбора. 
Предлажем да кренемо.  
Прије него што  кренемо са 1. тачком дневног реда  желим да поздравим 

министра унутрашњих послова Републике Српске г-дина Драгана Лукача и да га 
обавјестим да смо ми Одлуком Народне скупштине Републике Српске на основу 
члана 70. став 1. тачка 2.  Устава Републике Српске и члан 98.. 99. и 182. и члан 186. 
став 1. Пословника о раду Народне скупштине  да је Народна скупштина на 26. 
посебној сједници одржаној 10. маја  2018. године донијела одлуку о образовању 
Анкетног одбора. Да Народна скупштина образује Анкетни одбор са циљем 
сагледавања свих релевантних чињеница  везаних за случај страдања Давида 
Драгичевића и да се ми именовани одбор обавезујемо да  у складу са чланом 99. 
Пословника Народне скупштине  затражимо од свих релевантних институција 
извјештај, неопходне податке, обавјештења као и да прибавимо  потребне изјаве 
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појединаца, а све с циљем креирања  што потпунијег извјештаја  дефинисаног 
чланом 4. ове одлуке.  

Ви то већ знате, али због стенограма  ипак да још једном констатујем, да је у 
саставу Анкетног одбора су изабрани: Бранислав Бореновић, предсједник, Драго 
Калабић, замјеник  предсједника, Недељко Гламочак члан, Миланко Михајилица члан 
и Горан Ђорђић члан.  

И имамо обавезу да у року од максимално мјесец дана  поднесемо извјештај 
Народној скупштини о прибављеним чињеницама  са приједлогом мјера за 
спровођење истог.  

Ми смо на Првој, тј. на конститутивној сједници  донијели одлуку да у раду 
Анкетног одбора  учествују и два члана испред Групе ''Правда за Давида''  и на 
основу њиховог дописа они су нас обавјестили да ће  у раду Анкетног одбора 
учествовати г-дин Борислав Радовановић и г-ђа Љиљана Тешановић, наравно  они 
немају права гласа, јер Анкетни одбор има право да одлучује  са својих пет чланова, 
али учествују у раду, у раду самог Анкетног одбора и имају сва остала друга права 
која су дефинисана нашим Пословником, Пословником о раду Анкетног одбора. 

Што се тиче самог рада ово је  Пето узимање изјаве од  представника 
институција Републике Српске који су били укључени у  читав овај случај страдања 
Давида Драгичевића  и ми смо по принципу  радили да, обзиром да смо добили  
одређене извјештаје које смо затражили од четири институције и да имамо довољно 
материјала који нам може бити полазна основа  да идемо са овом врстом узимања 
изјава, ми смо се договорили по принципу да постављамо  питања, да будемо 
експедитивни да покушамо завршити у неком разумном року, тако да ћемо и данас 
тако радити и ми ћемо вама министре постављати питања, очекујемо да  одговори 
буду што краћи, ако је могуће, тамо гдје је могуће  и ''да'' и ''не'' и да бисмо 
искористили могућност да сви који су заинтересовани у Анкетном одбору могу 
поставити што више питања  и да на бази тих одговора  можемо да касније креирамо 
што свеобухватнији извјештај који морамо поднијети  Народној скупштини 
Републике Српске. 

Ја ћу, пракса  да као предсједник Одбора ево искористим право  да први 
поставим сет одређених питања. Ја имам неких 23-24 питања која ћу поставити  вама 
а неки ће вјероватно бити кратки одговори, али  ево  хајде да кренемо да будемо 
експедитивни. 

Министре, кад сте сазнали да је пронађено тијело несталог Давида 
Драгичевића и на који начин? 

ДРАГАН ЛУКАЧ: Добар дан!Поздрављам све присутне, поздрављам  уважене 
народне посланике, представнике медија  и све присутне овдје у сали, Све оно што 
сам већ изнио  у Народној скупштини приликом  мог излагања у вези случаја  
покојног Давида Драгичевића иза тога стојим у потпуности.Ви сте, имате те изјаве, 
били сте и присутни добили сте изјаве, тј. извјештај МУП-а, али ево кратко питање, 
покушаћу да будем кратак  са одговором. Ја сам био на службеном путу  које сам 
отишао прије нестанка покојног Давида Драгичевића и вратио сам се негдје у то 
вријеме када је и пронађен. Нормално обавјестили су ме, обавјестили су ме моји 
сарадници из МУП-а  да је тијело пронађено и да процедура даље  иде као иначе што 
је уобичајно приликом случајева проналаска, проналаска тијела настрадалих.  
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БОРЕНОВИЋ: Добро. На који начин  се министар  укључује у  истраге и да ли је 
то законски дефинисано и да ли постоји неко посебно овлаштење за такву врсту 
укључивања у истраге? 

ЛУКАЧ: Не, министар се иначе не  укључује у истраге, нити води истраге, зна 
се на који начин  законом о полицији и унутрашњим пословима и осталим 
позитивним законским прописима  Републике Српске прописано на који начин се 
води истрага, ко води истрагу, то су надлежности које су познате МУП-у приликом 
вођења било које друге истраге. Министар буде обавјештен о ономе што се дешава и 
шта се ради.  

БОРЕНОВИЋ: Добро. Да ли постоји Правилник или неко упутство  о поступању 
у процесу када се ради увиђај гдје је на лицу мјеста пронађено мртво тијело? 

ЛУКАЧ: То су процедуре које као што сам рекао  које су прописане и које су 
уобичајне и које се воде у сваком другом случају, тако да  не могу овдје да причам о 
неким  посебним  прописима који регулишу ту  област. Ми имамо свакодневно је 
увиђај је по разним основама и зна се на који начин се то  води. То можете да 
добијете и званично из евиденција, тј. из прописа  којим МУП располаже, али не ради 
се о МУП-у  нормално сваки увиђај о сваком догађају буде обавјештен надлежни 
тужилац, тј. у том тренутку  дежурни  тужилац  који одлучује о даљем поступку и 
вођењу истраге, тј. вршење увиђаја. 

БОРЕНОВИЋ: Па питам то зато што ево и ми као тијело  имамо Пословник о 
раду, имамо одређен подзаконске да кажем акте  зато је питање било  да ли постоји  
неки посебан специфичан  правилник или неко посебно упутство које прописује 
тачно шта су  кораци и радње када је у питању ево проналазак мртвог тијела, али 
добро. 

ЛУКАЧ: Мислим да сам одговорио на то,  овај самим тим тужилац буде 
обавјештен о томе и он одлучује да ли ће изаћи на лице мјеста и он вршити увиђај  
или ће задужити неког од полицијских инспектора надлежних да могу да изврше 
увиђај зависно  већ од  тежине случаја и зависно од његовог мишљења да ли треба да 
буде присутан на лицу  мјеста или да врши увиђај, то је кажем већ прописано  
законима и другим подзаконским актима. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли сте и на који начин обавјештавани  о току истраге 
на који начин и од кога?  

ЛУКАЧ: Свакако, као што сам  рекао већ на почетку ја се не укључујем 
директно  у истрагу, али будем обавјештен о свим стварима које на неки начин 
представљају нека тежа или кривична дјела или могућност да буду кривична дјела у 
питању, нарочито  ако нешто је изазвало узнемиреност јавности. Моји сарадници 
почев од директора, па начелника управа они  који се већ укључе у тај случај ме 
редовно извјештавају. Друго, постоје  извјештаји који свакодневно се достављају 
билтени и тако даље који кратко обавјештавају све оне који имају право  да дођу до 
тих информација у МУП о томе, о тим информацијама. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала.  Да ли сте у току истраге контактирали тужиоце и да ли и 
на који начин сте комуницирали са тужилаштвом и да ли сте комуницирали са 
тужилаштвом? 

ЛУКАЧ: Послије, мислим да сам два пута сам на то питање одговорио овај у 
Народној скупштини. Послије подношења извјештаја  према тужилаштву након пар 
дана сам контактирао и чуо сам се са главним тужиоцем г-дином Лепиром гдје сам 
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рекао да је Министарство поднијело свој извјештај и гдје смо упознали јавност о 
томе  до ког тренутка у истрази се дошло  и шта је утврђено до тада, јер смо хтјели да 
будемо апсолутно транспарентно и да било шта не кријемо  од јавности, с обзиром да 
је јавност била  веома заинтересована за оно што се дешавало и у том разговору сам 
рекао г-дину Лепиру да би било добро да тужилаштво  такође буде транспарентно да 
изађе у јавност и да саопшти са своје тачке гледишта оно што може да саопшти у том 
тренутку. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли истраге воде тужиоци или тужиоци истраге 
повјеравају полицији? 

ЛУКАЧ: Ево мислим да сам малоприје одговорио  овај на то питање, кад сам 
рекао већ да тужилац је увијек обавјештен о томе шта се десило  и он  одлучује да ли 
ће изаћи на лице мјеста преузети истрагу или ће задужити некога  од инспектора да 
врши увиђај  и наставити водити истрагу, али тужилац и даље буде обавјештен о 
свим корацима и он је тај који усмјерава рад полиције.  

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли ви знате да  по проналаску леша  није извршен 
преглед одјеће  и садржаја џепова покојника на лицу мјеста? 

ЛУКАЧ: Не, не знам (хвала) нити сам се укључио тада у то.  
БОРЕНОВИЋ: Да ли знате  ко је донио одлуку да се леш  без прегледа одјеће  и 

садржаја џепова  превози на градско гробље? 
ЛУКАЧ: Не. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли је леш током  превоза и током боравка на градском гробљу 

био под полицијским надзором? 
ЛУКАЧ: Није ми сад  познато то у овом  тренутку  али може да се провјери то 

није, то није спорно. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли је по вашем мишљењу постојала могућност да се у 

том периоду гдје нема полицијског надзора подметну одређене ствари у џепове? 
ЛУКАЧ: Не бих се бавио претпоставкама, то су ствари које се доказује  и које 

могу да се докажу. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала.Ко је донио одлуку да се изађе на пресс конференцију тог 

26. марта у МУП-у? 
ЛУКАЧ: То је била заједничка, заједничка  одлука  руководиоца у МУП-у 

укључујући и мене. У разговору са директором, начелником управе  за организовани 
и тешки криминалитет начелником полицијске управе Бањалука  дошли смо до 
закључка с обзиром на велику заинтересованост јавности  у вези тог случаја да 
будемо апсолутно транспарентни као што смо ту  увијек и били, јер МУП више од 
свих, можда  и свих заједно министарстава осталих има  више извјештаја и  
информација која пружа јавности, тако да нисмо  апсолутно имали потребе да било 
шта у том тренутку кријемо, зато смо одлучили да се одржи конференција за штампу 
и да се изнесу сазнања  која могу у том тренутку  да се изнесу да не би била угрожена 
истрага а да јавност  буде обавјештена о одређеним стварима које су до тада 
утврђене.  

БОРЕНОВИЋ: Значи били сте консултовани  од стране полицијских директора 
и начелника, је ли тако? 

ЛУКАЧ: Тако је ... 
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БОРЕНОВИЋ: Шта мислите да ли је  оправдано излазити на пресс 
конференцију без рецимо тужиоца који је ево како сте  и сами рекли најодговорнији  
.... 

ЛУКАЧ: Па иначе није пракса  да тужиоци заједно са нама  излазе на пресс 
конференције, можда се у неким појединачним  случајевима раније дешавало, али 
кажем  да није пракса. Они имају свој начин извјештавања и држе се неких својих 
принципа  приликом обавјештавања јавности. Ми смо одлучили да је тада потребно 
због заинтересованости јавности  обавјестити о том току истраге  који је до тог 
тренутка утврђен. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Сљедеће питање  обзиром да сте ви ипак министар који је 
и п олитичка личност за разлику  од људи који су до сада били на Анкетном одбору и 
обзиром да се радило како кажу ваши сарадници  а ево и ви за јавност  осјетљивом 
моменту, да ли сте обзиром да сте министар  испред једне политичке странке  
консултовали се око те пресс конференције  са врхом ваше странке, конкретно са 
предсједником ваше странке? 

ЛУКАЧ: Није било, није било потребе  и то иначе  не радимо  када износимо  
било шта у јавности испред МУП-а то су наше одлуке и у тренутку када одлучимо да 
треба нешто да упознамо јавност. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли вам  је познато да Завод за судску медицину нема 
форензичку лабораторију за анализу крви, урина и осталих биолошких трагова  на 
опијате тј. наркотике? 

ЛУКАЧ: Нисам се упуштао у то, у њихову организацију  рада. 
БОРЕНОВИЋ: Значи не знате да ли ? 
ЛУКАЧ: Не, не знам да ли, да ли , да ли имају  све то, нисам се упуштао уопште  

у то шта они раде у Заводу. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли вам је познато да токсиколошки налаз који је издао и 

потписао др Каран  нема доказну и судску вриједност? 
ЛУКАЧ: То ће неко да цијени на суду, ја не могу да цијеним  да ли , да ли ће 

имати или не, али оно што знам  да је, такође је да су одређени налази упућени на 
ВМА ради даљег вјештачења. Тужилаштво ће да цијени  шта је то доказ и да ли ће га 
прихватити као такав. 

БОРЕНОВИЋ: Др Каран је у својој изјави рекао  да  скоро сви људи у полицији  
и који су  укључени у истражне  радње знају да тај токсиколошки налаз нема доказну 
и судску вриједност, значи ви нисте... 

ЛУКАЧ: Ја се не укључујем  у истражне радње и то није моја  струка и немам 
потребе да то знам. 

БОРЕНОВИЋ: Зашто сте у Народној скупштини користили такав налаз  да 
бисте окарактерисали покојника као наркомана? 

ЛУКАЧ: У Народној скупштини сам износио оно што је написано  у извјештају 
који је отишао  према тужилаштву. Ништа нисам ни додавао ни одузимао , већ ствари 
које су писале и које су биле доступне  као информације до тада. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли знате да није урађен  увиђај у наводно, морамо сад тако 
окарактер, наводно  опљачканој кући у ул. Велибора Јањетвића Јање? 

ЛУКАЧ: Да знам,  зато сам сазнао касније, не у том тренутку, из тог разлога смо  
направили и промјене  у полицијској станици Лауш, из разлога  кад је  власник куће 
пријавио да му је проваљена кућа у јутарњим часовима била је недеља  дежурни 
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инспектор очито из  немара  није изишао на лице мјеста  да  уради увиђај, већ је 
позвао странку да дође и да узме записник. Други дан се појавио на лицу мјеста и 
тада констатовао да људи живе у кући и да су помјерали ствари  и да су нарушили  
лице мјеста и да нема потребе вршити увиђај јер сматра да неће ништа пронаћи, 
оквалификовао ток у  срадњи обавјестио тужиоца и то је оквалификовано као крађа. 
Увиђај није извршен. У том тренутку  та провална крађа или крађа ни на који начин  
се није могла довести у  везу са случајем покојног Давида Драгичевића  тако да 
можда и са тачке гледишта инспектора  није представљало неку битну чињеницу. 
Међутим, извршили смо те промјене из разлога што је и замјеник командира за 
криминалитете а и командир иако су касније били упознати са чињеницом да увиђај 
није направљен нису наложили да се  поново уради и мислим да је то пропуст  који је 
направљен, али још једном кажем  није у том тренутку  ни на који начин могао да се 
доведе  у везу са покојним Давидом. 

БОРЕНОВИЋ: Значи  ви знате да то није урађено  по договору  између полиције 
и тужилаштва јер су се чули око? 

ЛУКАЧ: Као што сам рекао сада.  
БОРЕНОВИЋ: Зашто сте  онда у Народној скупштини говорили о пљачки куће а 

да нисте имали јасне доказе о томе, јер није било увиђаја како сами кажете? 
ЛУКАЧ: Па хајте  прочитајте ми шта сам рекао  у Народној скупштини, ако већ 

квалификујете то тако.  Ја имам овдје моју изјаву  тачно шта сам  говорио  у вези тога. 
БОРЕНОВИЋ: Реците? 
ЛУКАЧ: Нигдје ни у једном тренутку  нисам рекао да је покојни Давид 

Драгичевић  извршио провалу у кућу. Оно што сам причао и у Народној скупштини  
да постоји снимак  његовог доласка до ту куће наводно његовог доласка јер први  пут  
ту информацију да се ради о њему  је донијела  његова мајка гдје има забиљешка у 
полицијској станици у Лаушу и тај снимак је тада прегледан она је обавјестила 
полицијске службенике  и рекла да је то њен  син  и да сматра да се он крије негдје, 
чак да сматра да се крије у некој викендици њеног оца  да ће она отићи и провјерити 
то  али све са разлогом јер је мислила да бјежи од полиције  управо због те 
провале.Исто то његова мајка ми  је потврдила кад сам био у посјети код њих кући и 
она ми је рекла да је она  донијела тај снимак да је рекла тада полицији  да је то њен 
син, да сматра да бјежи од полиције и да се крије  али ево види се да је жив, 
пронађите га  жив је, ако иде треба да иде у затвор нека иде у затвор, али, али ипак је 
жив па га пронађите и мени је то потврдила на лицу мјеста и тада је рекла  да је од 
тада у суштини кренуло, тј. мислећи на остала дешавања која су слиједила.Још 
једном понављам ни  у једном тренутку нисам рекао да је покојни Давид Драгичевић 
провалио у кућу. У Скупштини сам такође о томе причао, нисам никад, ни у једном 
тренутку рекао да  на који начин су доспјели предмети из куће који су утврђени да су 
из куће из те крађе у његове џепове. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Постоје ли проблеми у сарадњи полиције и тужилаштва? 
ЛУКАЧ: Па не мислим да постоје проблеми који  могу да доведу до  неких 

тежих посљедица у смислу рјешавања  одређених случајева, али свакако као и у 
свему увијек могу да буду бољи. Оно што сам ја и некад раније говорио у Народној 
скупштини да би било добро да тужиоци  у више случајева излазе на лице мјеста о 
којих их обавјештавамо да су се десили неки  тежи случајеви међутим веома често 
одлуче да то пренесу  на полицију, да полиција врши увиђај  нарочито у ноћним 
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часовима и да не излазе  на лице мјеста. мислим да је то погрешно и да у тим 
случајевима  свим треба тужилац  да се појави и да врши увиђај, и да води вршење  
увиђаја и да би то сигурно  у даљем раду и њему олакшавало, олакшавало рад и 
истреге, али  све  у осталом  функционише доста добро. 

БОРЕНОВИЋ: Ви сте се оглашавали у јавности доста о овом случају. 
ЛУКАЧ: Колико сам морао 
БОРЕНОВИЋ: молим 
ЛУКАЧ: Колико сам морао, колико је  јавност тражила 
БОРЕНОВИЋ: Да ли је то од вас  неко посебно тражио? 
ЛУКАЧ: Да, свакако, јавност је тражила. Ми имамо и данас имамо такође да, 

хајде нарочито тада док ссмо имали захтјеве нарочито од јавности да изађемо са 
свим информацијама које имамо, да не кријемо ништа, да причамо  истину и то смо 
радили. 

БОРЕНОВИЋ: Како коментаришете  сад једно питање  и с тим ћу ја  приводити 
овај сет својих питања, имаћу на крају вјероватно још два питања,  захтјев вашег 
коалиционог партнера који је са вама у скупштинској већини у Влади Републике 
Српске  који је се јасно опредјелио да су шокирани непрофесионалном истрагом која 
је вођена у овом случају и да позива све одговорне да се сами повуку са својих 
позиција јер несумњиво сносе одговорност за узнемиреност грађана- то је 
саопштење ДНС који је вас бирао  за министра у Влади Републике Српске и изабрао? 

ЛУКАЧ: То је њихово политичко право.  
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Изволите колеге. Колега Ђорђић 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Министре добар дан, Горан Ђорђић члан 
ЛУКАЧ: Добар дан 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Анкетног одбора поставићу вам неколико питања. Да ли 

полиција Републике Српске  сарађује са полицијама из региона у смислу сузбивања 
наркоманије? 

ЛУКАЧ: Да свакако. МУП Републике Српске што се тиче БиХ највише има 
акција проведених на међународном плану и са полицијама Словеније, Аустрије, 
Италије, Француске, Шведске по разним питањима организованог криминала, по 
питању и дрога и шверца оружја, људи и сличних ситуација. Значи највише у БиХ 
МУП Републике Српске  има и тренутно отворених акција  и завршених акција по 
питању сарадње на међународном плану са другим полицијама.  

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Хвала. То би било моје друго питање, да ли тренутно постоје  
отворене акције? 

ЛУКАЧ: Тако је, постоје, не могу да причам о њима овдје  али постоје.  
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Само кратко  наравно ''да или ''не'' 
ЛУКАЧ: Да. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Да ли је ''елесди'' честа дрога  у Бањалуци и Републици 

Српској? 
ЛУКАЧ: Па не знам шта би сад требало да значи ''честа дрога''  али се може 

наћи и налази се на нашим  улицама најчешћа је марихуана и то је опште позната 
ствар. Ми смо у прошлој години  и то ћете видјети  и у Народној скупштини из 
извјештаја  који ће МУП  презентовати о раду направили највеће помаке и највеће 
резултате  по питању одузимања наркотичких средстава веће него   у задњих свих 
година  рецимо неки петогодишњи просјек који је направљен у МУП-у. Што се тиче 
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''елесди''- а и он се налази у тим  одузетим количинама има ту хероина, кокаина  и 
разних других синтетичких дрога. Не могу  у овом тренутку  сад да причам о 
количинама  јер не знам које су  те количине али свакако постоји. 

ЂОРЂИЋ: Добро. Хвала. Да ли сматрате да су ваш ваши сарадници исправно 
информисали  у вези цијелог овог случаја у току истраге? 

ЛУКАЧ: Да, мислим да јесу 
ЂОРЂИЋ: Добро. Да ли сте упознати  да ли су идентификована сва лица  која 

су пресрела  Давида Драгичевића 18.03. на Тргу Крајине што се види јасно на снимку? 
ЛУКАЧ: Мислим да јесу, бар оно што је мени  презентовано, а управо  као што 

сам и рекао мислим да ме исправно информишу моји сарадници, ако мислите на 
снимак који је објављен и у једној конструкцији да је направљена његова отмица  на 

ЂОРЂИЋ: Не, ја не говорим о конструкцији  само да ли су сва лица  
идентификована. 

ЛУКАЧ: тако је, пронађена су лица  и то може да се види  именом и 
презименом, ја не могу  овдје да их прочитам пошто се ради о малољетним лицима 
који се виде  на снимку са покојним Давидом Драгичевићем да са њим разговарају.  

ЂОРЂИЋ: Добро. Ја ћу сад цитирати па ћу поставити питање, ви сте у Народној 
скупштини рекли:''ово што је овдје битно, пошто такво питање постављали 
провлачи се гдје се каже из пресјечених душница и душничица циједи се тачан ситно 
пјенушав замучен  мјестимично  муљевит садржај, доктори који  знају шта су 
душнице и дучницичице знају на који начин  је могао  да муљевит  садржај да доспије 
пошто имамо причу да је Давид негдје удављен негдје удаљен у слаткој или сланој  
води не знам више у  каквој па онда бачен у Црквену  која је канализација. Овдје се 
каже да је душница,  у душницама овдје недостаје у , у душницама муљевит садржај  
какав јесте у Црквени, што значи  да није могуће да је задављен негдје у неком 
лавору  или у канти  или бурету или не знам чему''  - ја цитирам вас 

ЛУКАЧ: Да то пише, то пише у обдукционом налазу 
ЂОРЂИЋ: Молим 
ЛУКАЧ: То пише у обдукционом налазу. 
ЂОРЂИЋ: Не, па ја цитирам  шта сте ви рекли 
ЛУКАЧ: Тако је, стојим иза тога. 
ЂОРЂИЋ: Само да, ако могу да , да поставим питање. Значи ви тврдите да није 

могуће да је задављен у неком лавору или у канти или  у бурету  или не знам  било 
чему. Ми смо овдје др Карана  питали  да ли је  смислено, да ли је уопште радио  
анализу воде, он је рекао да је то потпуно бесмислено  јер је Црквена таква текућа 
вода која мјења свој хемијски садржај на пет минута буквално, значи  ако има више  
канализације или оборинских падавина да је то потпуно бесмислено радити, зато вас 
питам да ли сте ви узели здраво за готово што вам је неко усмено пренио  да тврдите 
овако нешто или сте имали неки налаз јер се јасно тврди да је тај муљевит садржај 
одговара неком хемијском саставу  воде у Црквени. 

ЛУКАЧ: Г-дине Ђорђић, ја ништа не тврдим, ја нико ми није  то пренио, него то 
сам прочитао у обдукционом налазу као што сам рекао. Значи муљевит садржај се не 
може наћи у лавору воде, али се може наћи у Црквени може се наћи  и у неким 
другим потоцима, ријекама  и не знам у чему. Да ли је и зашто није  узет  тај узорак  
то није мој посао и не знам зашто то није урађено и да ли је уопште требало радити 
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али као што др Каран каже то  није требало радити, али ја ништа не тврдим само сам 
прочитао оно што пише у обдукционом налазу. 

ЂОРЂИЋ: Добро. Хвала.Дана 8.05. Управа криминалистичке полиције , а у 
Заводу за судску медицину Републике Српске тражила писмени налаз о 
токсиколошкој анализи, наравно Завод за судску медицину нема, нема апаратуру 
зато, може радити само скрининг методе  то смо већ утврдили,а ли моје питање 
према вама као министру  да ли 08.05.  је то посао Управе за криминалистичку 
полицију  или у тужилаштву, пошто је предмет одавно  предат тужилаштву  29.03.? 

ЛУКАЧ: Управа криминалистичке полиције је као што је и Управа за 
организовани  прије тога која је радила на том случају ради све по налогу 
тужилаштва 

ЂОРЂИЋ: Добро. Хвала. али значи  и тражи  од других установа, сматрате да је 
процедурално у реду да то тражи Управа криминалистичке полиције  а не директно 
тужилаштво  од Завода за судску медицину  која је посебна  јединица   
___институције. 

ЛУКАЧ: Не бих сад улазио  у ту, у ту процедуру њихову и однос, али углавном 
све што се тражи од Управе криминалистичке полиције  од стране тужилаштва било 
је урађено и биће урађено и даље, пошто истрага још увијек  траје.  

ЂОРЂИЋ: Да ли сте задовољни као министар унутрашњих послова  са  
лабораторијама које имате у склопу полиције? 

ЛУКАЧ: У саставу МУП-а? 
ЂОРЂИЋ: Не, у саставу полиције. 
ЛУКАЧ: На које лабораторије мислите има их више? 
ЂОРЂИЋ: Па лабораторије које се баве  одређеним анализама као што је  

техника  гаса, хеномотографије, да ли  сматрате да довољан степен опремљености 
наше полиције  када се ради о анализама токсиколошких налаза? 

ЛУКАЧ: па добро, постављате једно уопште питање, конкретно ништа, али 
свакако да увијек настојимо да побољшамо техничку опремљеност МУП-а. Управо у 
том смислу проводимо поступак  набавке новог  гасног хромотографа  за наше 
потребе форензике, као и  неке друге апарате и уређаје који ће нам  бити  у 
будућности потребни и који су сада неопходни да би радили квалитетне налазе. 

ЂОРЂИЋ: Ево само, само још  2-3 питања.Да ли је, да ли се у ранијем периоду  
тражила помоћ од  стручњака из Загреба, Београда или негдје шире када су  биле у 
питању  разни случајеви гдје су биле потребне додатне анализе? 

ЛУКАЧ: Што се тиче МУП знали смо да користимо услуге  углавном  из 
Републике Србије по питању полиграфисања у одређеним случајевима  смо то 
радили. Што се тиче Хрватске Загреба  нисмо. 

ЂОРЂИЋ: Да ли је у овом случају  направљен изнимак одређен да ли је 
полиција тражила  додатну помоћ од посебних, по први  пут од одређених 
институција ван Републике Српске? 

ЛУКАЧ: Рекао сам сада, не знам на шта конкретно мислите. Рекао сам из 
Републике Србије да смо тражили  по питању полиграфисања. 

ЂОРЂИЋ: Не, не раније да ли је по овом, по овом конкретном случају  поред 
полиграфисања  тражено од још неких установа од којих до сад није  тражена помоћ? 
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ЛУКАЧ: По питању овог  случаја нисмо радили конкретно полиграфисање са 
људима из Србије, али су кориштен је полиграфиста из федералног министарства 
унутрашњих послова. 

ЂОРЂИЋ: Хвала. немам за сад више питања. 
БОРЕНОВИЋ: Колега Гламочак 
НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Добра дан министре, 
ЛУКАЧ: Добар дан 
ГЛАМОЧАК: Можете ли ми објаснити зашто сте се одлучили да овај предмет из 

полицијске Управе Бањалука пренесете у Управу за организовани криминал а не у 
Управу криминалистичке полиције? 

ЛУКАЧ: Па ако прочитете мало надлежности Управе за организовани  
криминал онда ћете видјети шта је њихова надлежност, између осталог  
подразумјева се да су надлежни за тешка убиства  извршена од стране непознатих 
извршилаца  разбојништва, смртних  посљедица  извршених од стране групе које су 
мете  напада банке, транспорт новца и тако даље, све оно што може да се сумња  да је 
везано зато за организовани и тешки криминалитет а сви ти случајеви које они 
преузму , преузму се под претпоставком  да се ради о таквим стварима, истрага ће 
нормално показати да ли је то оправдано или не и њихова је надлежност да преузму 
тај случај и они то иначе раде  преузимање таквих предмета тј. помоћ у рјешавању  
другим полицијским управама  на терену  у овом случају од полицијске  управе 
Бањалука, али ево можемо да се вартимо уназад кроз неке друге случајеве  да су 
преузимани  случајеви рецимо и убиства у Требињу које је и  било ријешено на тај 
начин. 

ГЛАМОЧАК: Добро, хвала.А када је онда и зашто одлучено  да се предмет врати 
Управи за крининалистичке полициеј, зашто није остао у управи организовани? 
ЛУКАЧ: Не, да се врати, он није био никад у управи криминалистичке полиције. 
Полицијска управа Бањалука  је почела радити предмет, а преузела је Управа за 
организовани и тешки криминалитет. Одлучено да се преда у надлежност управе 
криминалистичке полиције  на захтјев и то јесте преседан који смо направили, није 
спорно  да се из управе у управу пренесе  неки предмет и да се он преузме и да се 
ради ако та управа има већу надлежност  или може или је започела  да ради или 
може више   допринесе  у рјешавању случаја то никад није спорно. У овом случају 
кажем да је преседан из разлога што је на захтјев породице изашло се у сусрет да се 
промјени  екипа која је до тада радила у управи за организовани и тешки 
криминалитет да се пренесе  у управи криминалистичке  полиције управо на захтјев  
Давора Драгичевића зато што је сматрао са своје тачке гледишта да постоје неке 
ствари које ће управа криминалистичке полиције  боље урадити и разјаснити и на 
тај начин да он има и увид и да се укључи на неки начин да буде информисан о свему  
што се ради и што је до тад урађено, међутим  он се убрзо након тога искључио из 
рада и из те екипе из Управе криминалистичке полиције није више хтио да буде дио 
тога. 

ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала.Друго питање, можете ли ми одговорити колико 
дана је   вршен преглед ријеке Црквене? 

ЛУКАЧ: Нисам разумио? 
ГЛАМОЧАК: Колико дана је вршен преглед ријеке од стране полиције, 

проходност канала ријеке Црквене? 
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ЛУКАЧ: Оно што знам из извјештаја не знам колико дана се ради, али  је  
специјална антитерористичка јединица  је извршила преглед корита тј. тунела којим 
пролази Црквена  јер највећим дијелом не знам тачно али преко пет километара је 
наткривено. Прошли су  читавим тим дијелом  било је прича да постоје унутра  неке 
решетке запреке и тако даље да вода не би могла да пренесе тијело читавом 
дужином, међутим то није тачно читав тунел  је у потпуности отворен, мада постоји, 
постоји камења, смећа унутра и сличног материјала које је вода нанијела,али је 
углавном  комплетан је тунел проходан. 

ГЛАМОЧАК: Па да ли сте, да ли сте упознати  када је пронађен лаптоп из ове 
спорне куће у којој је наводно извршена провала? 

ЛУКАЧ: Мислим да након неколико дана  не знам тачно могу да видим у 
извјештају  јер пише тачно у извјештају, ви сте га и добили, када је пронађен  и на 
ком мјесту, мислим управо  прили, у близини уласка у  тунел у Црквени гдје се 
претпоставља да је овај покојни  Давид и упао за сада на непознат начин. 

ГЛАМОЧАК: У извјештају сам управо дошао  до податка да је лаптоп пронађен 
други дан прегледа корита на 50 метара од улаза у 

ЛУКАЧ: Пише то у извјештају,  могу сад да их пронађем јако је битна 
чињеница, али ви имате тај извјештај  и тачно пише када је пронађен и на ком  
мјесту. 

ГЛАМОЧАК: А да ли је вама сиптоматично, а мени  јесте, да први дан није 
пронађен лаптоп на 50 метара од улаза у Црквену? 

ЛУКАЧ: Па тијело покојног Давида  је пронађено на излазу из Црквене  на 
ушћу у Врбас 

ГЛАМОЧАК: Лаптоп, лаптоп, лаптоп 
ЛУКАЧ: Причамо  о  тијелу  сада да је пронађен доле, исти дан, тј. други дан се 

вршила обдукција, тако да се  на исти дан нити ишло тражити  тај лаптоп и не знам  
сад и који је био водостај тада, у осталом  то је  нешто што налаже тужилац шта да се 
ради и људи који су били у истрази, нисам био у том тренутку  укључен  у то нити 
одлучивао о тој чињеници. 

ГЛАМОЧАК: Добро, хвала министре.И треће питање, у информацији  коју је 
тужилаштво  доставило Анкетном одбору стоји да се из извјештаја МУП-а 
произилази да се ради о задесној смрти, а чини ми се да сте ви у медијима  изјавили 
да нема  елемената кривичнога дјела. Да ли данас у односу на ток истраге имате 
евентуално других сазнања? 

ЛУКАЧ: Гдје сте прочитали  у извјештају да се каже да се ради о  задесној 
смрти. 

ГЛАМОЧАК: Извјештај тужиоца, окружног  тужилаштва који је доставио 
Анкетног одбору. 

ЛУКАЧ: Ја тужиоцу се и њихове извјештаје нећу и не могу  да коментаришем. 
МУП ни на који начин није квалификовало дјело  и нигдје у извјештају не пише да ли 
се ради о убиству, да ли се ради о задесу, да ли се ради о било којој другој  врсти 
смрти, то никад није нико квалификовао у МУП-у. Да ли је тужилаштво на неки 
начин  то оквалификовао у свом извјештају то ћете  имати данас прилику њих да 
питате свакако. 

ГЛАМОЧАК: А ви сте изјавили да нема елемената кривичнога дјела у том 
периоду. 
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ЛУКАЧ: Кад кажете шта сам изјавио  онда морате рећи пуну реченицу, изјавио 
сам и јавно на телевизији када сам причао по том питању  до тренутка када је МУП  
предало извјештај тужилаштву нису утврђени елементи кривичног дјела, да би 
имали елементе кривичног дјела морамо имати  и неко осумњичено лице, до сада, до 
тада то нисмо имали али ево ни до данас немамо. 

ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала.Још једно питање, ако истрага утврди да има 
елемената кривичнога дјела  да ли сматрате да има ваше  одговорности и да ли сте 
спремни поднијети политичку одговорност односно поднијети оставку? 

ЛУКАЧ: Па добро ја знам да ви овај из опозиције увијек  прижељкујете моју 
оставку 76 пут, али о томе ће неко други да одлучује.Апсолутно се не осјећам 
одговорним  за било који детаља по питању који је вођен у истрази. Мислим да 
истрага се води  на исправан начин, по свим правилима како  то се иначе раде 
тужилаштво и МУП. Све што сам изјавио изјавио  сам оно што је до тада 
презентовано у извјештају, ништа ни додао ни одузео  и говорио сам до тог момента 
све даље што се утврди сутра или данас  ако се утврди да постоје елементи 
кривичног дјела  да постоји неко ко је извршио  то кривично дјело или убиство 
покојног Давида  онда треба сви да се укључе почев од мене  ево читав град и 
полиција и тужилаштво  све да пронађемо тога ко је извршио такво кривично дјело и 
ставићемо на располагање и јесу и до сада сви ресурси МУП-а  су на располагању и да 
се ради на томе и да се утврде конкретне чињенице  и потпуна истина. 

ГЛАМОЧАК:Ма само министре, ви сте одговоран за рад МУП-а у цјелини, у 
томе контексту  

ЛУКАЧ: Слажем се 
ГЛАМОЧАК: да ли сте, сматрате да има ваше тежину односно политичке 

одговорности а не личне у самој истрази. 
ЛУКАЧ: О томе ћемо причати када се утврде неке друге чињенице  за које до 

сада још увијек нису утврђене. 
ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала. 
ЛУКАЧ: Као што сам рекао моја оставка увијек на располагању, ја не мислим 

бити 100 година министар. 
ГЛАМОЧАК: Хвала. Немам више питања предсједниче, 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Изволите даље, има ли још? Г-дин Миланко 
МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Поздрављам г-дине министре, хвала вам што сте се 

одазвали 
ЛУКАЧ: Добар дан 
МИХАЈИЛИЦА: на Анкетном одбору.Имам више питања. У Народној скупштини 

Републике Српске а и данас у уводном излагању сматрате то  битним рекли сте да у 
вријеме  нестанка Давида Драгичевића  и у том периоду до проналаска  тијела  да 
нисте били у Републици Српској.  

ЛУКАЧ: Да, рекао сам већ 
МИХАЈИЛИЦА: Можете ли рећи  а гдје сте били у том периоду? 
ЛУКАЧ: Био сам на службеном путу. 
МИХАЈИЛИЦА: Можете рећи гдје? 
ЛУКАЧ: Могу, у Африци.  
МИХАЈИЛИЦА: Добро. С обзиром да сте ви министар  дакле политичка личност 

на челу једног министарства, однсоно једног од најважнијих министарстава у Влади 
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Републике Српске  из које политичке странке долазите и да ли сте у руководству те  
странке? 

ЛУКАЧ: Да ли сам, нисам разумио? 
МИХАЈИЛИЦА: У којој политичкој странци и да ли сте у руководству те 

политичке странке? 
ЛУКАЧ: Па ја мислим да је то позната чињеница  да сада долазим из СНСД за 

оне који не знају и на свакако сам  у предсједништву странке. 
МИХАЈИЛИЦА: Хвала. Рекли сте неколико ствари које ми дају  основ да вас, да 

вам поставим питања. 
ЛУКАЧ: Изволите 
МИХАЈИЛИЦА: Да, да,  остајете  при свему ономе што сте изјавили у Народној 

скупштини Републике Српске? 
ЛУКАЧ: Да то сам већ рекао  и овдје. 
МИХАЈИЛИЦА: Пошто сте  консултовани и у тим консултацијама дали 

сагласност усмену да се одржи конференција  за штампу 26. марта, стојите иза 
навода   који су изнесени на конференцији за штампу МУП 26. марта ове године? 

ЛУКАЧ: Као што сам рекао  заједничка одлука била да се одржи конференција 
за штампу. Знате  ко су били људи  који су држали конференцију за штампу? То су 
искусни полицајци пунољетни и одговорни људи  који стоје иза сваке ријечи коју су 
изговорили и то сам сигуран.Ја им нисам ни на који начин  сугерисао да неке ствари  
кажу нити иначе то радим људима који излазе и дају изјаве  у име министарства у 
име посла који представљају и раде. То су њихове изјаве и ја сматрам да до сада  те 
изјаве ни на који начин нису оспорене, ево ви ми реците  да ли јесу с обзиром да се 
увијек враћате  на ту конференцију,  реците ми шта је спорно на тој конференцији? Је 
ли до сада нешто друго утврђено? 

МИХАЈИЛИЦА: Овдје нисам  у позицији  да ја одговарам на питања, рећи ћу, ја 
питам вас да ли ви стојите  пошто сте ви овластили  

ЛУКАЧ: Рекао сам.... 
МИХАЈИЛИЦА: или дали сагласност  за конференцију за штампу  у име МУП-а, 

дакле стојите ли као министар иза онога што су представници МУП на чијем сте ви 
челу саопштили 26. марта , то сам конкретно питао? 

ЛУКАЧ: Мислим да апсолутно можете извући закључак из овога што сам сада 
рекао. 

МИХАЈИЛИЦА: Хвала. 
ЛУКАЧ: не волим да се понављам без потребе. 
МИХАЈИЛИЦА: Ваши најближи сарадници два начелника управа, управе за  

организовани  и тешки криминалитет и управе криминалистичке полиције  
директор полиције су овдје  дали одговоре на одређена питања чланова Анкетног 
одбора. С обзиром да су то припадници МУП којим ви руководите  стојите ли иза 
одговора које су навиши функционери МУП-а, рекао сам већ који овдје дали пред 
Анкетним одбором? 

ЛУКАЧ: Зашто мислите да ја треба да стојим иза њихових одговора, као што 
сам већ рекао то су одговорни људи, пунољетни, стоје иза својих одговора, као што ја 
стојим иза сваке своје ријечи коју сам рекао и не тражим да ико стоји иза мојих 
ријечи. Нема потребе. 
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МИХАЈИЛИЦА: разумијем, вас, питам зато што сте министар, зато што 
министарству постоји хијерархија, и зато што... 

ЛУКАЧ: Ја одговарам за поступка које предузмем у МУП-у али људи који 
изговоре јавну ријеч стоје иза ње и треба да одговарају за њу, а не да ја требам да 
одговарам за било чију изговорену ријеч и као што сам још једном рекао, ради се о 
искосним полицијацима, озбиљним људима, све што су рекли, сигуран сам да су 
спремни да потврде и да стоје иза своје ријечи. А оно што ја знам, знам да су причал 
истину, да су говорили истину и то могу да потврдим, до овог тренутка, ништа 
другачије није утврђено.  

МИХАЈИЛИЦА: Ја поставаљам питања као што сам и њима, нити сам оспоравао 
нити потврђивао само сам поставио питање да би се ми могли доћи до одређених 
сазнања, које су нам потребни, да би могао Анектни одбор завршити свој дио 
посла.Да ли сте били на састанку  19. априла 2018. године, код пресједника 
Републике на којем је... 

ЛУКАЧ: Ко је био на том састанку, био сам на више састанака, не знам сад на 
који дан мислисте и који догађај... 

МИХАЈИЛИЦА: Мислим на састанак по сазнањима које имам, је био 
предсједник Републике, Давор Драгичевић. 

ЛУКАЧ: Да, јесам. 
МИХАЈИЛИЦА: Ко је још био на том састанку? 
ЛУКАЧ: Као што сте рекли, предсједник Републике, Давор Драгичевић, са више 

својих људи који су дошли с њим ја их не познајем све, тако да не могу да говорим ко 
су они, начелник управе за организовани и тешки криминалитет, начелник управе 
криминалистичке полиције. 

МИХАЈИЛИЦА: Је ли био неко из Тужилаштва? 
ЛУКАЧ: Не. 
МИХАЈИЛИЦА: Тог дана сте ви донијели наредбу о изузимању предмета како 

стоји у наредби у вези смрти Давида Драгичевића из надлежности Управе за 
организовани и тешки криминалитет, чиме се завшрава њихова надлежност над 
овим случајем и предаје се надлежност Управи за криминалистичке полиције. 

ЛУКАЧ: Тако је. 
МИХЈИЛИЦА: Чији је то био захтјев? 
ЛУКАЧ: То је био захтјев Давора Драгичевића да конкретно Управа 

криминалистичке полиције на чели са Синошм Кострешевићем, преузме тај случај, 
пошто се на лицу мјеста налази и начелник управе за организовани и тешки 
криминалитет који је до сада радио на том случају, он се сложио с тим, није имао 
ништа против, такође је био Синша Кострешевић као начелник управе 
криминалистичке полицијер био пристуна, који се сложио такође да преузме тај 
случај, тако да смо дефинисали да то урадимо на такав начин, да би омогућили 
Давору Драгичевићу да има увид у све оно до тада што је радило МУП да се увјери јер 
до тада није на неки начин,по својим изјавама вјеровамо да Министарство ради, све 
онако како он мисли да треба да се уради, остврен му је и омогућен тај увид да види 
све што се до тада радило и да се укључи и буде информисан о свему шта ће даље 
радити Управа кримналистичке полиције, али као што сам већ данас одговорио на 
слично питање, он се врло брзо након неког времена искључује из рада Управе 
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кримналистичке полиције на том предмету и рекао јавно да неће више да учествује у 
том раду. 

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је то тражио  предсједник Републике на том састанку. 
ЛУКАЧ: Предсједник Републике је био присутна ту, и такође се сложио с тим, 

кад смо ми рекли да немамо никакав проблем да се то уради, и један и други 
начелник кад су се сложили с тим и на крају и ја сам се сложио с тим, да би 
омогућили му да управо има такав увид, мада као што сам рекао, то је преседан, у 
смислу, да оштећена странка тражи нешто тако, и да оштећена странка на неки 
начин буде укључена у ток истраге, али ево. Многи преседани су се у овој држави 
догодили, па и тај.  

МИХАЈИЛИЦА: Дас ли је преседан и то да је предсједник Републике то тражио, 
поред тога. 

ЛУКАЧ: Нисам рекао да је предсједник Републике то тражио, већ да је био 
присутан, и кад се сви сложили по том питању да можемо да то урадимо на такав 
начин, он није имао ништа против.  

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је то по Закону о унутршњим пословима, ваша 
надлежност или надлежност директора полиције да доноси наредбу, којим се 
предмет у овом случају и неком другом, пренесе из једне у другу. 

ЛУКАЧ: Па кад прочитате Закон о полицији и унутрашњим пословима, можете 
да видите да се у много чему испреплићу надлежности министра и директора, у том 
тренутку директор полиције није био у Републици, био је на службеном путу, 
замјеник директора је већ неко дуже вријеме на боловању, логично је било да 
министар унуррашњих послова то уради зато што се намеће само по себи а и на 
основу Закона и наредба је апсолутно у складу са законом. 

МИХАЈИЛИЦА: Још неколико питања – ви сте заједно са директором полиције 
имали састанак са представницима ФБИ-а након конференције за штампу.  

ЛУКАЧ: Да. 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли је остварена додатна сарадња комуникација и везано за 

овај предмет и у којој фази је та врста сарадња, координације, има ли резултата 
неких? 

ЛУКАЧ:Имали смо састанак са представницима ФБИ-а, састанак је био и код 
мене у кабинету, након тога је настављен у просторијама МУП-а гдје ја нисам био 
присутан, али гдје су им презентовано сви детаљи који су до тада дошли у истрази, 
гдје су замољени ако постоји могућност са њихове стране да помогну, нарочито у 
случају снимака које смо имали тада надзорним камерама, да покушају да се изврши 
мало пречишћњавање тих снимака да би добили јасније слике.  

МИХАЈИЛИЦА: Да ли сте се обраћали Обавјештеној безбједносној агенцији БиХ, 
везано за размјену информација везано за овај предмет. 

ЛУКАЧ: Колико знам, ја не директно, с обзиром да је то опет предмет истраге, 
али била је писмени захтјев, да они такође ако имају нека сазнања или могућности да 
помогну у том случју. 

МИХЈИЛИЦА: А СИПИ? 
ЛУКАЧ: Мислим да је исто и њима отишло. 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли Управа за борбу против тероризма и екстремизма на 

било који начин прати скупове ''Правда за Давида''? 
ЛУКАЧ: Не. И какве то везе има са рјешавањем овог случаја?  
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МИХАЈИЛИЦА: Питамо сам вас само да ли Управа за борбу.... 
ЛУКАЧ: Нема никакве везе са случајем. 
МИХАЈИЛИЦА:Ја мислим... 
БОРЕНОВИЋ: Молим вас само питање г. Миланко, и одговор г. Лукач. 
МИХАЈИЛИЦА: Ја не прјудицирам одговоре али... 
ЛУКАЧ: Ја сам само констатовао да нема везе са случајем. 
МИХАЈИЛИЦА: Зато нема потребе за додатним. 
ЛУКАЧ: Одговорио сам у реду. 
МИХЈИЛИЦА: Поједини медији или на друштвеним мрежама, појавила се 

информација за коју сматрам да је врло важна да кажете став МУП-а да је било 
покушаја да се врши притисак на појединце који пријављују одређене информације, 
везано за овај случај, притисака такве врсте, да је било покушаја дакле пријетње, 
застрашивања, стварања конструкција које нису у складу са оним што МУП званично 
саопштава, односно институције. 

ЛУКАЧ: Господиние Михајилица не разумијем о чему причате, будите јасни, 
реците који медији, од кога пристици, према коме, коме какве пријетње, онда вам 
могу можда нешто одговорити. 

МИХАЈИЛИЦА: Свакако могу да кажем и конкретније, дакле на блогу 
Слободана Васковића и другим друштвеним мрежама, објављено је и г. Радовановића 
да је од појединих припадника МУП-а односно одређених кругова који се доводе у 
везу са МУП-ом било покушаја да се овај предмет води у другом правцу, да се утиче 
на предмет. Дакле, питам вас као министра – имате ли ви таква сазнања и ништа 
више, без коментара друге врсте. 

ЛУКАЧ: Не могу да вам одговорим без коментара, ако хоћете полиграф, онда 
да идемо са да или не. Али кад већ причате о томе, онда ћу вам рећи да се на тим 
блоговима се праве невјероватне конструкције, у томе може само да се снимају 
филмови. И немају никакве везе са истином. Ако вам је то довољно као одговор, а 
могу да будем много опширнији.  

МИХАЈИЛИЦА: Добро, сасвим довољно,зато што је то врло важно и то што се 
објављује и то што ви кажете, тако да... 

ЛУКАЧ: Можда је за вас врло важно, за мене су то само лажи и манипулације. 
БОРЕНОВИЋ: Г. Миланко хајте још питање, има ли још? 
МИХЈИЛИЦА: Нема за сада толико. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала, г. Калабић. 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Добар дан министре! Ја кад чујем нека питања, вуче ме да 

вас питам сада, да ли је ово момету дан или ноћ?Ето имам тако... 
ЛУКАЧ: И ја се запитам. 
КАЛАБИЋ: Али ево, ајмо мало озбиљније.Против вас су министре изнесене 

врло тешке оптужбе у НС од стране да сад кажем опозиције, па чак негдје у јавности 
дијелова позиције, нећи квалификовати никога да ли је, али оптужбе су оптужбе и у 
поједним сегментима јавности. Да ли је до овог момента против вас и један 
надлежни државни орган покренуо било какав поступак везано за те оптужбе. 

ЛУКАЧ: Не. 
КАЛАБИЋ: Добро. С обзиром да се налазите на челу МУП-а које има законску 

позицију какву има у истрагама и истражним радњама и да надлежно тужилаштво 
води истрагу везано за случај Драгичевић, и тамо имају поступајући тужилац и све 
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остало да се не понављамо јер је већ изнесено – да ли је вас као првог човјека МУП-а 
до овог момента Тужилаштво обавјестило усмено или писмено или на неки начин 
оспорило, радње које су припадници МУП-а предузели у предистражним и 
истражним радњама по налогу Тужилаштва да је нешто од тих радњи спорно, 
незаконито и да је битно утицало на одређене радње и њихов исход онако како су 
наложене од стране Тужилаштва? 

ЛУКАЧ: Не, Тужлаштво није имало апсолутно никакав примједбе на рад 
полиције и у мом разговору са г. Лепирем, он је рекао да је до тада све што је рађено 
урађено професионално од стране МУП-а.  

КАЛАБИЋ: То значи, сад ћу и ја упутити питање, с обзиром на шпекулације да 
ли је до овог момента тужилатшво тражило због евнетуалних наводних радњи 
припадника МУП-а да се против некога покрене било каквав поступак или никаква 
некакав вид одговорност' 

ЛУКАЧ: Не, није. 
КАЛАБИЋ: ПОдрзумјева ли се то да је МУП спремно да у случају да се утврди 

било каква одговорност било ког припадника да је нешто урадио мимо процедура 
закона или да се потврде било чије оптужбе да евентуално обструисао истрагу, има 
ли икаква препрека да се против њега предузму било какве? 

ЛУКАЧ: Нема никаква препрека, апсолутно стојимо на располагању све и један 
припадник МУП-а да одговара за било какав поступак који је направио а да није у 
складу са законом. 

КАЛАБИЋ: Немам више питања. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала, имам ја, рекао сам да ћу имати још, ми морамо, мислим да 

је вријеме сада да неке ствари покушамо разјаснити.Ви сте јасно рекли да је за вас 
непознато како се Давида Драгичевић нашао у Цркевној? 

ЛУКАЧ: Тако је. 
БОРЕНОВИЋ: И рекли сте да никад нисте изјавили да се ради о задесној смрти. 
ЛУКАЧ: Тако је. 
БОРЕНОВИЋ: Јавни документ, ми смо одлучили то сам вам заборавио рећи на 

почетку, да Анектни одбор буде потпуно транспаретна у свом раду, и сви документи 
који немају ознаку тајности или неке повјерљивости су достпуни и јавности. Један од 
тих докумената је и Обавејштење, тј. информација коју смо ми добили од Окружног 
јавног тужилаштва Бањалука, у којем врло децидно стоји, да је Тужилаштво 29.3. 
2018. године, запримило Извјештај о смрти Давида Драгичевића од МУП-а. И да из 
достављеног извјештаја произилази да се ради о задесној смрти. Могу вам то дати, то 
је јавни документ. И да је Тужилаштво закључило да нема услова за доношење 
наредбе о неспровођењу истраге, што поизилази да су очекивања била да се на бази 
достављеног извјештаја МУП-а донесе одлука о неспровођењу истраге, тј. да се 
закључи случај. 

ЛУКАЧ: Није тачно. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте ви, то тражили, од Тужилаштва. 
ЛУКАЧ: Не. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Прес конфеенција о којој смо сада говорили, стенограм, 

ваш сарадник, један од начелник управе г. Илић, је изјавио јавно, овдје је неспорно 
утврђено кретање Драгичевић Давида, и криминалистичка верзија јасно указује да 
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се ради о задесној смрти. Значи он је на одређени начин вјероватно пао, крећући се 
овом маршутом у ријеку Црквену. Какав је ваш коментар? 

ЛУКАЧ: То је криминалистичка верзија, као што каже, морате прије знати шта 
је криминалистичка верзија.  

БОРЕНОВИЋ: А шта је криминалистичка верзија? 
ЛУКАЧ: Једна од могућности. 
БОРЕНОВИЋ: Значи, могућност је и убиство.  
ЛУКАЧ: Можемо извлачити различите закључке, али ја нећу апсолутно да 

коментаришем на који начин је то Тужилатшво схватило и шта је написало у свом 
Извјештају, у осталом имаћете данас тужиоце па их питајте зашто су то написали. 

 
БОРЕНОВИЋ: Г. министре ја само вас питам, ово је изјава званичног органа 

безбједности Републике Српске, представника МУП-а једног од начелника управе, 
који је рекао, да е ради о задесној смрти. 

ЛУКАЧ: Да је то криминалистичка верзија. Морате нешто више знати о струци, 
да би могли сада то. 

БОРЕНОВИЋ: Ја вас питам,  
ЛУКАЧ: Ја сам вам рекао. 
БОРЕНОВИЋ: Ја вас питам, миснитре да ли то значи да верзија може да буде да 

се радило и о убиству. 
ЛУКЧА: Верзија може да буде, то је једна од верзија, верзија може да буде 

много.  
БОРЕНОВИЋ: Добро, хвала. Како коментаришете информацију која је са прес 

конференције, Новинска агенција СРНА пренијела 26. марта са насловом Драгичевић 
се потукао, опљачкао кућу и скочио у ријеку. Реченица која иде иза тога- полиција је 
утврдила да се Давид Драгичевић, 21 година, из Бањалуке чије је тијело пронађено у 
Врбасу кобне ноћи, између осталог потукао са три лица, опљачкао једну кућу и са 
моста скочио у ријеку, речено је данас на прес конференцији за новинаре у 
БАњалуци. 

ЛУКАЧ: Није речено уопште тако. Ја очекујете да сада да вам кажем, како 
новинари да формирају своје наслове и како да раде, нећу с тим да се бавим, то је 
њихово право. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Изволите колега Ђорђић, још два питања. 
ЂОРЂИЋ: МУП има криминалистичко технички центар има једницу за 

форензику која ради по налогу Окружног  јавног тужилатшва и ви сте то изјавили и 
то је потпуно јасно.  

ЛУКАЧ: Тако је. 
ЂОРЂИЋ: Моје питање је – да ли би сте ви дозволили као министар 

унутрашњих послова да усмено наредите да се, да дође неко лице са стране у 
јединицу за форензику и користи лабораторију без писмене наердбе, без вашег 
писмног одобрења. 

ЛУКАЧ: Шта значи лице са стране? Службено лице у предмету, цивил с улице.  
ЂОРЂИЋ: Службено лице у предмету? 
ЛУКАЧ: Ми имамо сарадњу са више полициијских агнеција, као што смо и 

причали, и у окружењу, ако се ради о предмету у кога су укљуечна нека друга 
полицијска агнеција и треба да се изврши нека анализа, то је апсолутно норманло. 
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ЂОРЂИЋ: Потребна је ваша сагласност? 
ЛУКАЧ: Не, нема потребе да буде моја сагласност, сагласност онога ко води 

случај, у том случају надлежног тужиоца.  
ЂОРЂИЋ: Друго питање – г. Каран је овдје рекао да га је назвао министар 

Богданић и тражио да се види са њим и усмено му саопштио да треба извршити 
реобудкцију тијела Давида Драгичевића. и без икаквог писменог одобрења, наредбе 
кориштена је лабораторија завода за судску медицину. Да ли то одобравате на тај 
начин? 

ЛУКАЧ: Зашто мене то питате, какве везе има са мном, ја нисам ни Богданић 
ни Каран.То је њихова прича, која је таква каква је. Немам апсолутно потребе да 
одговрам на тако питање.  

ЂОРЂИЋ: Да ли би сте ви као министар позвали одговорно лице у 
криминалистичком центру и рекли му усмено да треба дати лабораторију, опрему да 
се изврши нека додатна анализа. 

ЛУКАЧ: Мислим да сам мало прије већ одговорио на то питање. 
ЂОРЂИЋ: Само ако је то по односу ранијих споразума са полицијом... 
ЛУКАЧ: И ако имамо споразум, и радимо заједно, са неком другом полицијском 

агенцијом на одређеном случају, да би се вршила таква форензичка испитивања, 
значи да надлежни тужилац води случај, да мора да каже, да се то уради. Тј. да да 
налог или наредбу да се то направи, министара унутрашњих послова с тим нема 
апсолтуно ништа. 

БОРЕНОВИЋ: Има ли још питања.Господин Радовановић, изволите. 
РАДОВАНОВИЋ: Нисмо се мислили бавити конкртним питање одговорности 

око самог случаја, страдања Давида Драгичевића из разлога што све носиоце јавних 
функција који су овдје позвани питање њихових индивидуалних одговорности смо 
већ разријешили и то ће бити достављено у нашем извјештају. Међутим, министар је 
мало прије устврдио да ја износим некакве неистине око страдања Давида 
Драгичевића, је ли тако. 

ЛУКАЧ: Ви сте г. Радовановић, је ли? (да) Драго ми је што смо се упознали г. 
Радовановићу. Јесте ли још увјек... 

РАДОВАНОВИЋ: Молим вас да одговарате на питања... можете објаснити.. 
ЛУКАЧ: Ви сте припадник МУП-а г. Радовановићу... 
БОРЕНОВИЋ: Молим вас, само ајте да се одговора... 
ЛУКАЧ: Суспендовани припадник МУП-а. Јесте тражили г. Радовановићу, 

вашим дописом од МУП-а да се изјасни о мом изношењу у Парламенту гдје кажете да 
сам вас поименичено прозвао изнио неистине у вези вашег здравственог стања, 
такође да сам парламетн о некаквом догађају који се никада није догодио, конкртно 
да сам покушао убити начелника Иванића, г. Радовановићу, ово је  

РАДОВАНОВИЋ: Г. Бореновићу можете ли ви водити ову.... 
ЛУКАЧ: Г. Бореновићу ви морате знати једну ствар, да имате у Анектном 

одбору човјека против кога је подигнута и потврђена оптужница за покушај убиства.  
БОРЕНОВИЋ: Министре ја бих вас замолио заиста... 
ЛУКАЧ:Морате да знате ко вам сједи у Анектном одбору и поставља мени 

питања... 
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БОРЕНОВИЋ: Министре ми смо донијели одлуку као чланови Анкетног одбора, 
на приједлог Групе, да у Анектном одбору учествују у раду два члана, потпуно 
легитимно право имају.... 

ЛУКАЧ: Против човјека је подигнута оптужница и потврђена од суда за 
покушај убиства. 

БОРЕНОВИЋ: Министре, молим вас, министре, ја,  
ЛУКАЧ: замолићу само присутне овдје медије, да ово не преносе,  а да буде да 

сам неистине изнио у Парламенту... 
БОРЕНОВИЋ: Министре  можете заиста доставити медијима,  
ЛУКАЧ: Ја хоћу да ви знате кога имате у Анкетном одбору. 
РАДОВАНОВИЋ: Господине, је ли господин постао судија, да овдје он мени 

износи пресуде... 
БОРЕНОВИЋ: Молим вас, молим вас... 
РАДОВАНОВИЋ: ... у поступку који се води и гдје сам суд обавјестио да их не 

признајем, не признајем суд, обавјестио сам предсједницу Суда, због незаконитости 
које сам нашао у том поступку.... Сад је на предсједници суда... 

БОРЕНОВИЋ: Ајете молим вас овако, слажем се, ајмо овако, да заиста, ако смо 
радили у једној... 

ЛУКАЧ: Г. Бореновићу нећемо правити циркус од Анектног одбора, ви сте 
добили од НС задатак да овдје утврдите неке ствари, укључили сте у Анектни одбор 
човјека против кога се води поступак кривичног дјела покушаја убиства... 

БОРЕНОВИЋ: Откуд сам ја тај, који то зна и како ви то можете.... Ја вас сад 
молим да ви поштујете Анкетни одбор, нисте ви ти који доносите одлуку... Морате да 
поштујете Анкетни одбор... 

ЛУКАЧ: Не можете то радити. 
БОРЕНОВИЋ: Морате да поштујете Анкетни одбор, сад вам ја кажем. НС је 

донијела одлуку.... 
ЛУКАЧ:. то је злоупотреба онога што вам је НС дала.  
БОРЕНОВИЋ: ... о образовању Анкетног одбора.  
ЛУКАЧ: Али то је злоупотреба онога што је НС дозволила. 
БОРЕНОВИЋ: То видите са НС, на НС износите,  
ЛУКАЧ: Да ја треба да одговарам на птиања човојека против кога се води овдје 

поступак... 
БОРЕНОВИЋ: Немате право да злоупотребљавате ситуацију у којој се сад 

налазимо.  
ЛУКАЧ: Апслултно сте ви злоупотријебили Анектни одбор, и ово што се овдје 

ради.... 
БОРЕНОВИЋ: Нисам ја злоупотријебио Анектни одбор,  
ЛУКАЧ: ....и ово што се овдје ради... 
БОРЕНОВИЋ: ...Анкетни одбор чини пет чланова који су изабрани на основу.... 
ЛУКАЧ: ... и ангажовали сте човјека који треба да буде на психијатријском 

лијечењу... 
БОРЕНОВИЋ: Искључите министра.... 
ЛУКАЧ: Ево искључићу се сам. 
БОРЕНОВИЋ: Ја ћу вам рећи, само да вам кажем,прво ја сам прочитао, Анкетни 

одбор је основа на приједлог вас, као вас, испред послничког клуба СНСД-а који је дао 
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тај приједлог, потпуно легитиман, на легитиман начин скупштинска већина је 
изабрала Анектни одбор са свим својим правима и обавезама. Анектни одобр је 
једногласно на својој првој сједници донио одлуку да у раду Анектног одбора 
учествују и два члана испред Групе ''Правда за Двида'', ја очекујем од вас да ви то 
поштујете, министре, ја разумијем и појединачне ставове, и све, али Анектни одбор 
има свој пословник о раду, и ако смо до сада у ове двије седмице радили без било 
каквог проблема, једногласно доносили све одлуке, тако и долуку да г. Радовановић, 
учествује у раду Анкетног одбора, ја вас позива да поштујете Парламент Републике 
Српске. Не можете ви, да будите инад закона, изнад Парламента Републике Српске. 
Ви морате... 

ЛУКАЧ: Ви сте злоупотријебили г. Бореновићу (ја) то што вам је дала НС је 
злоупотријевљено. Имате у Одбору човјека против кога је покренута оптужница за 
покушај убиства.. 

БОРЕНОВИЋ: Господине Лукач, имате могућност да тражите своју заштиту по 
том основу, али не можете ви оспоравати рад Анектног одбора. Ја вас молим Ја нисам 
тај, да процјењујем. То доставите. Имате институције које су надлежне за то.Ја вас 
молим да направимо паузу, јер и да наставимо након. десетак минута. 

РАДОВАНОВИЋ: Г. Бореновићу, само ради записника, молим вас, само ради 
записника молим вас, он одлично зна каква му питања слиједи, и зато овдје изводи 
овакав циркус.  

ЛУКАЧ: (није укључен микрофон) Анектни одбор мора ово да зна.... 
 
ПАУЗА 
 
БОРЕНОВИЋ: Да информишем, да је Сл. гласник Републике Српске од петка 11. 

маја 2018. године, број 40. у складу са Уставом је објављена Одлука о образовњу 
Анекетног одбора, то је одлука НС Републике Српске то није одлука моја. То је одлука 
Парламента која има своје уставне надлежности. И Парламент Републике Српске нам 
је дао у складу са својом одлуком одређена права и надлежности у раду Анкетног 
одбора, ја сам вам то причитао на почетку, и хоћу још једном да вам подвучем, да смо 
образовани са циљем сагледавања вих релевантних чињеница везани за случај 
страдња Давида Драгичевића.И да у складу са чланом 99. Послвоника НС Републике 
Српске затражим од свих релеватних инститиције извјештаје, неопходне податке, 
обавјештења као и да прибавимо потребне изјаве појединаца. Једна од институција 
од којих смо добили одређена обавјештења је и МУП и један од појединаца који 
узимамо једну врсту изјаву сте и ви. И заиста сматрам да није примјерено и добро да 
реагујете на такав начин, а ја сам вам рекао да без обзира што лично ја као Бранислав 
Бореновић, нисам подржао ову одлуку, ја поштујем став већине од 48 народних 
посланика, који су изгласали одлуку о образовању Анектног одбора и на приједлог 
владајуеће станке. Ја сам легалиста колико год мени се то неке одлуке свиђале или 
или не, ја их морам поштовати, и очеујем да то урадите и ви. И молим вас, да у складу 
са договором који смо имали на кратким консултацијама, ову тачку дневног реда 
завршимо, на начин како смо и започели, ако има још неколико кратких питања, да 
добијемо што краће одговоре, и да покушамо сачувати заиста сви заједно дигнитет 
НС Републике Српске. Изволите. 
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КАЛАБИЋ: С обзиром да је моја позиција у Анкетном одбору, ја и бабо сами а 
њиха двојица, моја сугестија је да приведемо како треба и људски. Позиција Анктног 
одбора је потпуно јасна. И позиција оних који учствују у раду, наш мандат је јасно 
ограничен пословником и тиче се искључиво овога што овдје стоји, никоме ја никада 
не сугеришем нити има право каква ће питања дати нити какве ће одговоре дати, 
ниаквке опсервације не би требале јер овај одбор, не утврђује ничију политичку 
одговорност, ничије политичке фрустрације, ни односе позиције и опозиције, он има 
овдје да задржимо, ниво професионализма и озбиљности да усмјеримо сва могућа 
питања и све могуће одговоре. Свако перузима одговорност и за питања и за 
одговоре, да су везана за покушај и да дамо свој допринос да се ово разријеши. А не 
могу нити имам право да икоме, могу имати коментар, да сугеришем али молио би да 
се и питања и одговори држе, свако узима себи и носи одговорност и за питање и за 
одговор. Али истовремено нисмо ни ми чланови нисмо дужни да то иде у неком 
другом и да се поштују исто тако и дигнитет чланова Анектног одбора, мислим да 
треба да испоштује дигнитет оних, то су сви важни људи,који су пред Анкетним 
одбором и да то покушамо привести на један достојанствен начин. На крају нема 
разлога за нешто друго. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Изволите министре, можете. 
ЛУКАЧ: Господине Бореновићу, апсолутно сам разумио све што сте рекли, и 

слажем се са свим, Скупштина је дала вама као Анкетном одбору да водите овај 
процес, и ја сам доашо ту да одговорим на сва ваша питања Анектног одбора, 
Скуптшина није рекла да укључите нека друга лица у Анекетни одбор, ви сте то 
одлучили. Могу и то да поштујем, не можете од мене као министра унутрашњих 
послова да очекујте да одговарам на питања, човјека за кога је подигнута оптужница 
и потврђена од стране Суда за покушај убиства нашег начелника Иванића у 
Приједору, коме је ушао у канцеларију напао га физички и које је суд потврдио као 
покушај убиства и на то водиће се процес на суду по том питању, ја тражим да тог 
човјека изузмете из Анектног одбора, имате госпођу овдје испред Групе ''Правде за 
Давида'' који може да упути сва питања која хоће, на сва ваша питања која ви 
поставите испред Анектног одбора и ево госпође која је испред Групе ''Правда за 
Давида'', ћу одговорити, на питања човјека који је покушао да изврши убиство 
начелника Управе МУП-а подгинута оптужница и потврђена пред Судом, нећу 
одговарати и немате право да то тражите од мене.  

БОРЕНОВИЋ: Министре, да се разумијемо, не желимо овдје да прејудицирамо 
било какву судску одлуку па ни ову о чему сте ви говорили и ви имате потпуно право 
да кажете нећу да одговорим. И то ће ући у стетнограм, да кажете одбијам да 
одговорим. Али исто тако, наравно, стенограм је такав, у којем је све што је јавно 
речено ће бити и на документу и биће у  изивјештају и биће тамо гдје је потребно, 
али исто тако морате да схватите да Анектни одбор ради онако како је парламетн 
дефинисао, зашто је у Анектном одбору овакав састав народних посланика то је више 
питање, ево сад ћу рећи више политички и за вас него за мене, али без обзира какав 
год да је састав, ми имамо пуно право као чланови Анкетног одбора, да доносимо 
начин рада Анекетног одбора у складу са послвоником који смо усвојили, и 
морате.Ви сте рекли не желите да одговарте на питања г. Радовановића.Изволите г. 
Радовановићу. Питање, министар неће одговорити.  
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РАДОВАНОВИЋ: Само мало, да констатујемо једну чињеницу, Анектни одбор, 
је већ добио наше обраћање институцијама на државном нивоу, због протиуставног, 
противзаконитог и супротно међународном праву масовног застрашивања грађана. 
Објавили смо, соапште МУП-а које има, значи форму општег правног акта, као доказ 
како застрашивањеу се ради, шта су о томе извјестиле институције, такође, значи 
установе, РТРС и СРНА предали смо све и ми значи, тражимо, заштиту од Савјета 
Европе, то можемо констатовати као чињеницу.Друга ствар, Анектни одбор ће 
добити тачно моју оптужницу, да види формулиацију и добиће одлуку,највишег 
медицинског тијела Републике Српске из којег децидно стоји да ли сам ја болестан 
или нисам, да само то констатујемо као чињенице.  

БОРЕНОВИЋ: Важи, биће и то констатовано. 
РАДОВАНОВИЋ: И треће, поставио сам г. министру питање, у ствари само 

поставио сам му питање, да ли стоји код одговора који је дао претходно, г. 
Михјилици, кад је устврдио да ја на свом блогу објављујем некакве неистине о 
страдању Давида Драгичевића, само сам упитао, да ли он то тако изјавио. И молим 
одговор. 

БОРЕНОВИЋ: Констатујем да министар је рекао как сам разумио да не жели да 
да одговор, и да то уђе у стенограм.И ја имам још једно питање за крај. 

РАДОВАНОВИЋ: Само мало, ја имам прво да поставим питање – значи ја сам 
подносилац пријаве кривчног дјела убиства, тешког убиства Давида Драгичевића 
која је предата Окружном тужилаштву Бњалука, и док се год Окружног тужилашво 
Бањалука не изајсни, зна се формално правни мој статус. Са те позиције, поново 
морам упитати министра, ако он зан да ја износиим неистине, да ли то значи да он 
зна истину о страдању Давида Драгичевића' 

БОРЕНОВИЋ: Хвала, ја опет ћу констатовати као предсједник да министар не 
жели да да одговоро на ово питање. 

РАДОВАНОВИЋ: Следеће испред Праве за Давида која броји 317хиљада 
чланова,мнистар је значи на сједнци због које је и основан овај Анектни одбор да 
разјасни некаква питња, устврдио да Давида Драгичевић који је борац прве 
категорије, и тежак ратни инвалид, (мислите Давор) да Давор, пардон, хвала вам на 
сгуестији, да је инструментализован за рушење институција Републике Српске, да ли 
је то министар тако изајвио.  

БОРЕНОВИЋ: Констатујем опет да минситар не жели да да одговор. 
РАДОВАНОВИЋ: Сљедеће минситар је на тој сједници устврдио, да ја односно 

Борислав Радованвоић, син пок. Душана Радовановића, борац прве категорије, и син 
погинулог борца Душана Радовановића, иструменатлизујем Давора Драгичевиаћ у 
његовој трагедији за рушење институција Републике Српске, је ли тако минситар 
устврдио на сједници. 

БОРЕНОВИЋ: Констатујем поново да министар не жели да да одговор. 
РАДОВАНОВИЋ: Сљедеће питање – да ли је министар унутршњих послова, 

добио пресуду којом Република Српска за његово рањивње у рату, исплаћује 40 
хиљада марака' 

БОРЕНОВИЋ: Констатујем да министар не жели да да одговор. 
РАДОВАНОВИЋ: Сљедеће питање- кога је министар тужио у тој пресуди? 

(комешање) причамо о патритизму, молим вас да дозволите још три питања и 
завршавамо. Да ли је министар у својој тужби Републику Српску. 
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БОРЕНОВИЋ: Констатујем да министаре не жели да да одговор. 
РАДОВАНОВИЋ: Да ли је министар у својој тужби навео да је против правно 

насилно мобилисан да је мимо његове воље упућиван на ратишта и да је тако 
настрадао. 

БОРЕНОВИЋ: Констатујем да министар не жели да да одговор. 
РАДОВАНОВИЋ: И последње моје питање, да ли је министру Драгану Лукачу за 

рјешавае стамбеног питања 2000-те године, на руке искеширано 171 хиљаду 
тадашњих њемачких марака. 

БОРЕНОВИЋ: Констатујем да министар не жели да да одговор на ово пиатње. 
И ево. 

РАДОВАНОВИЋ: Толико о његових седам литара крви. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала, има ли још питања. (комешање) није укључен микрофон.... 
БОРЕНОВИЋ: Има ли још питања, има једно питање госпођа Тешановић. 
ТЕШАНОВИЋ: Ја се извињавам- да поставим само питање минситру, да ли 

министар зна када је и зашто основана Група ''правда за Давида''. 
ЛУКАЧ: Не могу сада да кажем, тачан датум и вријеме, ако сте то очекивали. 

Али надам се да је основано са циљем да утврдите истину да би дошли до правде и 
правих сазнања шта се десило са пок. Давидом. Надам се да је то у том циљу и надам 
се да ћете доћи до те истине, искрено се надам да ћете доћи то те истине, да ћете 
утврдити све чињенице, какве год оне биле и колико год тешке биле и ја сам 
спреман што се тиче МУП-а испсред минситарства да урадим све да дођемо до те 
истине и још једном понављам МУП до сада није прикрило ни једну чињеницву, нити 
ће је прикрити нити је могуће да је прикрије, и урадићемо све што можемо урадити 
заједно са тужилатшво и да дођемо до истине и да откријемо шта се тачно десило, да 
би ријешили тај случај у потупности. А не да се с тим баве неки истражни тимови, 
нећу сада овдје да говорим, попут ових блогера, који праве конструкције, који одводе 
истрагу у сасвим дртугом правцу, који манипулишу и лажу, нажалост Давора 
Драгичевића, који у добром дијелу је насјео на његове манипулације, овдје се ради о 
људима којима треба пажња јавности, који хоће да дођу међу медије да би причали о 
оваквим стварима као што смо чули овдје, то на тај начин нећемо доћи до истине, 
само путем институција, путем полиције, путем тужилаштва се може доћи до истине 
и то је једини начин и надам се да је група која је основана да дође до истине и 
правде за Давида да ће ићи тим путем, и јединим исправним путем који може да дође 
до истине.  

ТЕШАНОВИЋ: Ја се извињавам – да ли желите да вам кажем, зашто је основана 
и ко је основано? (реците) Групу ''Правда за Давида'' су основиали 12 њих сад да 
зовемо величанствених после прес конференције МУП-а Републике Српске, гдје је 
Давид представљен како је представљен, нажалост морате то признати да је то тако. 
Јавност је већ увече добила слику о Давиду о нарокоману, криминалцу и самоубици. 
То 12 Давидових другова није могло да поднесе јер Давид то није био, и зато је 
основана Група ''Правда за ДАвида'' иза њих је стало њихови родитељи и нису ту 
дјеца су аполитична знате по својима, значи дјеца су тотално аполитична, не желе да 
руше било кавке институције, дјеца желе да живе у правној држави, и родитељи су 
једноставно стали иза њих, а даље 300 чланова само се прикључило. Ми никога 
нисмо позвали на линч, и не желимо да рушимо институције јер и наши су очеви и 
супрузи и браћа исто крварили за ову Републику. 
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ЛУКАЧ: Асплутно поштујем иницијативу коју сте покренули, и његове другаре 
и вас све који сте се укључили да би дошли до истине, али вас молим, до истине се не 
може доћи на овај начин, да личности попут Васковића и попут Радовановића воде 
истрагу, представљају своје истражне тимове,  они ево, и овдје смо чули да је његов 
истражни тим завршио истргу, да они све знају, ево кад знају, поднесите тужбу суду 
за лица која су то извршила. А не по НН. Истрага је њихова утврдила и све зна а 
истрага МУП-а и Тужилаштва не зна ништа. Док такви људи воде истрагу, ја вам 
кажем да је воде погрешним путем, и да на тај начин се неће доћи до праве истине, 
једина истина се може утврдити путем институција Републике Српске путем МУП-а и 
путем Тужилаштва. И ево путем НС и овог Анектног одбора и свих људи који из 
интереса истине хоће да то ураде, а не из личних интереса кавих имају ВАсковић и 
Радовановић, износећи лажи и манипулације, манипулишући и људима и нажалост и 
вама јер нажалост кажем јер је Давор Драгичевић је дозволио да му радовановић са 
својим психичким статусом, својим знањем подноси пријаву суду, а да то не раде 
адвокати који треба да то раде, и који су за то позвани да раде. То су грешке које неће 
довести до истине, већ дуже вријеме воде станпутицом ту истрагу. И ја вас позивам и 
молим и Групу за Давида да се вратите у институције, јер... 

БОРЕНОВИЋ: Молим вас имате ли госпођо Тешановић још питања, само ћу још 
да упознам министра.... 

ЂОРЂИЋ: ...утврдио директор полиције и начелник Илић због погоршаног 
стања безбједности процјена је била таква да је погоршано стање безбједности- 
питање за вас министре – да ли сматрате да је тог дана дошло до погоршања стања 
безбједности у Бањалуци' 

ЛУКАЧ: Покажите ми гдје пише да је неко од њих рекао да је погоршано стање 
безбједности. Ја мислим да је су у својим изјавама рекли да је јавност узнемирена, и 
јесте била узнемирена јавност и из тог разлога МУП је хтјело да на транспарентан 
начин изнесе све чињенице до тог тренутка с којима смо располагали и да упзнамо 
јавност у смислу да немамо шта да кријемо и да изнесемо оно што смо знали до тог 
тренутка. Али о погоршаном стању безбједности колиико знам није било ријечи већ 
о узнемирењу јавности.  

ЂОРЂИЋ: Ево само два три кратка питања, ако може краћи одговори- да ли 
сматрате министра да је јавност узнемирена више данас након 50 дана него тога 
дана' 

ЛУКАЧ: То су субјективне оцјене и није моје са ове тачке гледишта да о томе 
причам, не мислим да је више узнемирена него што је тада била. 

ЂОРЂИЋ: Да ли сматрате да је данас стање безбједности у Бњалуци поготово 
због окупљања Групе ''Правда за Давида'' цијелог овог случаја више угрожена него 
иначе. 

ЛУКАЧ: На кога мислите да је угрожена Група за Давида' 
ЂОРЂИЋ: Не, ја кажем, да ли мислисте да је звбог ових вишедневних 

окупљања у Бањалуци у центру БАњалуке Групе ''Правда за Давида'' више него 
иначе угрожена безбједност у граду Бањалуци. 

ЛУКАЧ: Не мислим да је Група за Давида угрожва безбједност у Бањалуци 
нити у Републици Српској, имају апсолутно право да на окупљање и изнесу своје 
мишљење и да причају оно што сматрају да треба, и то сам већ раније изјавио. Сваки 
протест у Републици СРпској, изношење мишљења било које врсте и указивање на 
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одређене пропусте институција или било шта је дозвољено. У случају да дође до било 
кавких насилних ситуација то је нешто што МУП не може дозволити да прерасте у 
насилна дешавања, као што су слични поводи или неки исдти су били у Федерацији 
да би се покренула демострације које су довеле до паљевине градова и институција. 

ЂОРЂИЋ: Добро, кратко сматрате да ово није тај случај, да је ово окупаљње 
грађана која тражи правду за Давида. 

ЛУКАЧ: Не мислм да је Група '?Правда за Давида'' нарушава безбједност у 
Бањалуци и у Репшублици Српској.  

ЂОРЂИЋ: Само кратко, да ли МУП проводи систражне радње против РТРС и 
СРНА који су својим писањима довели до великог узнемирења грађана' 

ЛУКАЧ: Откуд вам то' Какве везе то има са овим случајем.  
ЂОРЂИЋ: Само питам да или не. Мислим очигледно да има. Да је након 

новинских натписа дошло до још већег узнемирења грађана. 
ЛУКАЧ: Као што сам рекао већ данас, нећу да се мијешам у рад новинара, 

новински кућа и медија, начин њиховог уређивачка политика њихово право, ако ви 
сматрате да их требате у том спречавати и кажњавати ја не мислим. МУП стоји иза 
тога да свака новинска кућа и агенција и медији има право да ради и наш је поса да 
им омгућимо да ради то у складу са законом, слободно и гарантујем им то.  

ЂОРЂИЋ: Само вас питам. само вас питам, ја вас питам министре. Пошто сте 
више пута потврдили и сматрати да блогери ВАсковић и Радовановић скрећу 
истрагу, молим вас је ли могу да поставим питање, молим вас, ако сте више пута, ако 
сматрате да појединци на својим блоговима, а то сте више пута потврдили, ометају 
истрагу, ви нисте обичан грађанин ви сте министар унурашњих псолова и треба да 
предузимате одређене радње, ја вас питам – да ли сматрате да су новинар и 
уредници РТРС и СРНА довели до датног узнемирањем грађана својим исхитреним и 
нетачним преноешењем прес конференције од 26. 3. 

ЛУКАЧ: Г. Ђорђићу ви треба прво да схватите шта су медији а шта су блогови. 
(само ми одговорите) па нећу да одговорим  на нешто кад стављате у исти кош и 
крушке и јабуке, какве везе блогери имају кад данас свак може да да буде блогер, а 
РТРС не може да буде свако, она је основана законом.  

ЂОРЂИЋ: Ево сад сте ми одговорили, управо зато што је основана законом, да 
ли је њихова већа одговорност. 

ЛУКАЧ: Зашто тражите од мене да ја њима судим, рекао сам да имају право на 
слободу медија и да своје изражвање, ако ви сматрате да имате нешто против њих, 
поднесите пријаву против њих. 

КАЛАБИЋ: Имам ја реченицу, с обзиром да сам тражио паузу, нисмо 
испоштовали договор са паузе, ја вас молим, моја позиција се овдје злоупотребљава, 
ја сам дошао овдје да учествујем у расвјетљавању случаја страдања Давида 
Драгичевића Анектни одбор иде у правцу политички обрачуна са чим ја не желим да 
имам икакве везе. Овдје сам спреман 24 сата на том случају на другом мјесту су 
политички демократски обрачуни очито да је циљ нешто друго, ја вас задњи пут 
упозоравам да ја у томе нечу, мене интересује овај случај и овај мандат. Политичка 
одговорност изборни резултати, намицање једних или других или трећих, ми се 
очито на овај начин удављавамо од нашег посла и идемо у другом правцу, молим вас 
ја не могу спријечити, али ја у томе нећу учествовати, молико сам зато на паузи, да то 
учинимо да, али очито је какве везе има са радом Анектном одбора утврђивње јавних 



145 
 

ставова нечијих,много тога, нисам хтио могима да држим лекције шта је индиција 
шта је резултат, па дође ми кад неко не зна шта је истражна радња, хоће да учествује 
у таквом нечему, шта је јавни став, за који се не одговара, људи имају право на јавне 
ставове, ја то респектујем, зато се не одговара, да ли тај јавни став припада 
опозицији и позицији, немамо ни могућности ни времена да се тиме бавимо јер 
држава није дала одговор на ово питање, и ми да сву снагу усмјеримо на ово, ми би из 
тога сада тражили неке друге шићаре. задњи пут упзоравам. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Закључујемо ову тачку дневног реда. 
 

(П А У З А) 
 
ПРЕДСЈЕДНИК БОРЕНОВИЋ: Ево нам и колеге Калабића, значи отварам тачку 

2. данашње сједнице Анкетног одбора. Поздрављам г-дина Далибора Врећу, тужиоца  
у Окружном јавном тужилаштву Бањалука.Добродошли у Народну скупштину 
Републике Српске. 

ДАЛИБОР ВРЕЋО: Хвала  вам, боље вас нашао 
БОРЕНОВИЋ: Прије него што кренемо да вас информишем да  је на основу 

члана 70. став 1. тачка 2.  Устава Републике Српске  и члана 98., 99. и 182. и члана 186. 
став 1. Пословника о раду Народне скупштине, да је  Народна скупштина  на 26. 
посебној сједници одржаној 10. маја 2018. године донијела Одлуку о образовању 
Анкетног одбора, којим се, који је образован с циљем сагледавања свих релевантних 
чињеница везаних за случај страдања Давида Драгичевића.Ми смо, се обавезујемо да 
у складу са чланом 99. Пословника Народне скупштине Републике Српске затражимо 
од свих релевантних институција  извјештаје, неопходне податке,  обавјештења као и 
да прибавимо  потребне изјаве појединаца, а све с циљем креирања потпунијег 
извјештаја дефинисаног тачком 4. ове одлуке.У анкетни одбор су изабрани: 
Бранислав Бореновић, предсједник Драго Калабић замјеник предсједника, Недељко 
Гламочак члан, Миланко Михајилица члан и Горан Ђорђић члан.Имамо обавезу да у 
року од мјесец дана поднесемо извјештај Народној скупштини о прибављеним 
чињеницама са приједлогом  мјера за спровођење истог.Ми смо на Првој сједници 
као чланови Анкетног одбора усвојили Пословник о раду Анкетног  одбора и 
одређене акте и донијели  одлуку да у  раду Анкетног одбора испред групе ''Правда 
за Давида'' учествују два члана и обавјештени смо од групе да су именовани за рад у 
Анкетном одбору г-дин Борислав Радовановић и г-ђа Љиљана Тешановић. Немају 
право гласа, али учествују у раду Анкетног одбора.Ми смо добили одређене 
информације, одређена обавјештења од релевантних институција, као и од вашег 
тужилаштва допис који сте нам послали прије неколико дана и као што знате ми смо 
17.05. се и обратили ВСТС  БиХ знајући вашу улогу као правосудне институције, да 
бисмо све ово урадили у складу са уставима ове земље  и добили смо јуче одговор, 
вјерујем и ви сте добили  одговор да можете да присуствујете данашњој сједници 
Анкетног одбора и да дате одређене  изајве које су у складу наравно са одређеним 
нормама и мислим да је врло корисно  да данас разговарамо о случају страдања 
Давида Драгичевића.Пракса је до сада била  и да вас обавјестим да смо ми донијели  
тада и одлуку једногласно да рад Анкетног одбора  буде потпуно транспарентан, 
знајући да то може да буде изазов за све нас, али мислим да  јавност Републике 
Српске треба  да буде у потпуности упозната са радом Анкетног одбора с циљем 
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сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида 
Драгичевића.Пракса је била до сада ево ви сте  шести појединац с којим ми 
разговарамо да ми постављамо питања, ви дајете одговор што краћи ако је могуће 
''да'' – ''не'' и када исцрпимо сва питања и одговори сматрамо да смо  исцрпили тачку 
дневног реда, тако да би  били ефикасни предлажем  да одмах почнемо да 
радимо.Као предсједник Анкетног одбора ја ћу започети  са одређеним бројем 
питања, имам неких 30-ак питања за вас и волио бих да на највећи  дио тих одговора 
дате, да одговори буду што краћи заиста. 

ВРЕЋО: А, прије него што  почнете да ли ми је допуштено  да шта кажем? 
БОРЕНОВИЋ: Изволите 
ВРЕЋО: Хвала вам, Ја бих само желио да Анкетни одбор упознам са чињеницом  

дакле  да ја мислим да је ово  први пут да  орган Народне скупштине саслушава 
тужиоца у , по неком предмету у вријеме  када тај тужилац још увијек води  тај 
предмет, односно када по  том предмету није донешена нити коначна тужилачка  
одлука, а камо ли да кажем  правоснажна судска одлука.Ја ћу вас молити за 
разумјевање да на вјероватно на поједина ваша питања  у интересу истраге нећу 
моћи  одговорити и ја ћу вам  рећи кад ми поставите то питање због чега не могу да 
одговорим на њега. Поред тога желим да истакнем чињеницу да сходно Закону о 
ВСТС  дисциплински прекршај тужиоца је изношење коментара док се предмет не 
ријеши на суду, а за које се оправдано може очекивати  да може ометати  или 
штетете правичном поступку или сушењу.Тако да имате у виду  да кажем да ја морам 
дакле поштовати Закон о ВСТС како не бих начинио дисциплински прекршај како не 
би прекришио кодекс тужилачке етике и наравно како не бих угрозио циљеве због 
којих предузимам истражне радње  у овом предмету. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Идемо, да ли је тужилаштво било  обавјештено о нестанку 
Давида Драгичевића и да ли  о томе постоји службена забиљешка? 

ВРЕЋО: У вријеме када  је Давид Драгичевић, ја немам ту информацију да ли је 
тужилаштво било  обавјештено о нестанку Давида Драгичевића. Ја сам лично, ја сам у 
предмету укључен тек након што је пронађено његово  мртво тијело. (хвала) Ја не 
знам да ли је обавјештено, вјерујте ми (хвала) значи то морате питати  или мог 
главног тужиоца или  дежурног тужиоца који је био у то вријеме дежурни. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли вам је познато да на мјесту проналаска  леша није 
извршен преглед одјеће  и садржаја џепова покојника? 

ВРЕЋО: Да ли ми је познато? 
БОРЕНОВИЋ: Да на мјесту проналаска леша (да) није извршен преглед одјеће  

и садржаја џепова покојника? 
ВРЕЋО: Е, на то питање  ћу морати да вам ускратим одговор  будући да 

сматрам да бих тиме угрозио интересе  истражног поступка у овом предмету. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Онда не можете ни  одговорити на сљедеће питање да ли 

је по вашем мишљењу  то пропуст учесника увиђајне  радње? Добро.С обзиром да 
леш  није одмах превежен  у Завод за судску  медицину већ у просторије градског 
гробља гдје није било полицијског надзора, узимајући у обзир чињеницу  да је увиђај 
радило одјељење из МУП-а значи да се ради о озбиљности озбиљном случају да ли је 
постојала по вама могућност подметања  предмета у џепове покојника? 

ВРЕЋО: Да ли је постојала могућност подметања (да) предмета у џепове 
покојника? Пазите, тужилаштво утврђује све чињенице везано за овај предмет. Ја вам 
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стварно сада  нећу одговорити на ово питање ни са ''да'' ни са ''не'' јер не могу  бојим 
се кажем угрозићу циљеве  истражних радњи у овом предмету. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли има записник о увиђају окружног јавног 
тужилаштва када је? 

ВРЕЋО: Да 
БОРЕНОВИЋ: Хвала  
ВРЕЋО: Записник о увиђају  је сачињен пардон не окружног јавног  

тужилаштва, записник увиђаја је сачињен од стране полицијске управе Бањалука  
Одјељења криминалистичке полиције, мислим да је одсјек за крвне и сексуалне 
деликте , а том увиђају је био присутни окружни јавни тужилац дежурни. 

БОРЕНОВИЋ: Ја вас питам конкретно  да ли има записник о увиђају окружног 
јавног  тужилаштва? 

ВРЕЋО: Ја сам одговорио  на  ово питање шта има. 
БОРЕНОВИЋ: Добро. Значи  имате, да ли је овлаштено службено лице урадило 

службену  забиљешку увиђаја на лицу мјеста и исту вама доставило, то има? 
ВРЕЋО: Имам записник о увиђају. 
БОРЕНОВИЋ: Који је урадило овлаштено  службено лице? 
ВРЕЋО: Уз учешће  тужиоца 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли вам је познат садржај  наредбе за обдукцију? 
ВРЕЋО: Да 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли знате ко је присуствовао обдукцији од тужилаца? 
ВРЕЋО: Нико од тужилаца није присуствовао обдукцији 
БОРЕНОВИЋ: Нико хвала. 
ВРЕЋО: Колико је мени познато  пазите, колико  је мени познато нико од 

тужилаца није присуствовао  то произилази  из документације коју имам. 
БОРЕНОВИЋ: Важи. Хвала. Ко је издао наредбу за токсиколошку анализу и 

када? 
ВРЕЋО: Токсиколошку анализу? 
БОРЕНОВИЋ: Да 
ВРЕЋО: На коју токсиколошку анализу мислите? 
БОРЕНОВИЋ: Института, Завода за судску медицину коју је урадио патолог? 
ВРЕЋО: Издао сам ја. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли вам је познато  да Завод за судску медицину нема 

форензичку, токсиколошку лабораторију нити запосленог стручњака  из те области 
токсиколога и слично? 

ВРЕЋО: Дана 15. маја 2018. године ја сам добио један допис МУП-а Управе 
криминалистичке полиције који ми је прослијеђен допис Завода за судску медицину 
у којем се наводи дакле да у Заводу за судску медицину не постоји формирана 
намјенска  лабораторија за форензичку токсикологију, да вам не читам даље садржај 
овога дописа, дакле обавјештен сам ако је ваше питање: да, обавјештен сам 15. маја 
ове године. 

БОРЕНОВИЋ: 15. маја, прије тога нисте знали? 
ВРЕЋО: Прије тога нисам знао. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Питање кад сте  сазнали за токсиколошки налаз  који је 

издат, то сте сад рекли. 
ВРЕЋО: Рекао сам 15. маја 
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БОРЕНОВИЋ: 15.маја Да ли сте ви издали било коју врсту наредбе а да вам је 
поменути токсиколошки налаз др Карана био полазна основа,   односно да је садржај  
тог налаза био елеменат разматрања вјештачења? 

ВРЕЋО: Нисам разумио питање. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте на бази тог налаза поменутог токсиколошког издали 

било коју врсту наредбе у истражном поступку? Да ли вам је тај налаз био основа? 
ВРЕЋО: Не. Мада кажем о валидности појединих налаза  вјештачења ја 

доносим одлуку  током поступка, о доказној снази  такође тих налаза и да кажем на 
бази тога доносим своје одлуке  да ли ћу даље радити поједина вјештачења  односно 
испитивања. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли сте на бази тог налаза , не можете дати одговор? 
ВРЕЋО: Мислим да нисам ништа, мислим да  нисам радио, односно сигуран 

сам да нисам на  бази  тог токсиколошког налаза  предузимао, да нисам на том 
токсиколошком  налазу заснивао да  кажем било какву своју другу одлуку односно 
радњу коју требам предузети. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Јесте сигурни баш сад  или? 
ВРЕЋО: Па мислим да нисам  
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Обзиром да је на основу овог токсиколошког налаза 

јавност обавјештена да је покојник за живота био наркоман, у вези с овим моје 
питање гласи: да ли сте неког обавјестили  о чињеници да токсиколошки налаз  који  
је издао и потписао др Каран нема доказну и судску вриједност и да ли сте предузели 
нешто  у вези обавјештавања јавности  о још увијек  неутврђеној чињеници која је 
јако  погодила породицу покојника и узнемирила јавност? 

ВРЕЋО: Ја нисам никога обавјештавао о садржају било којег  документа или 
доказа у мом тужилачком спису. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Ко је  и када донио одлуку  да се налаз крви, урина 
пошаље на токсиколошку анализу у Београду? 

ВРЕЋО: Одлуку сам донио ја 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Можете ли нам објаснити  зашто је предмет  пошто смо 

добили од вас ону информацију заведен као КТА  великим словима, врло ми је то 
(објаснићу вам, објаснићу вам то)  хајте молим вас. 

ВРЕЋО: Овако,  предмети у тужилаштву се заводе  у тзв., предмете под тзв. 
ознаком КТА у предмету гдје немамо дакле  није дефинисано  кривично дјело, 
односно извршилац. Дакле, када имамо дакле одређени догађај  код којег треба 
провјерити одређене чињенице  с циљем утврђивања да ли постоје елементи 
кривичног дјела  или не постоје елементи кривичног  дјела односно  дакле да ли ће 
се, да ли ће се, а у том циљу се врше одређена провјерења, дакле када још увијек није 
дефинисано кривично дјело тада се предмет заводи   са ознаком КТА. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли сте ви у својој професионалној каријери потврду о 
смрти доставили суду  као доказни документ? 

ВРЕЋО: Да ли сам ја у својој, потврду о смрти доставио? 
БОРЕНОВИЋ: Суду као доказни документ, да ли је то доказни  документ  

потврда о смрти? 
ВРЕЋО: Па ја најчешће кад се ради о кривичним дјелима  да кажем овим ја 

достављам  обдукциони записник, сада  за потврду смрти стварно не знам. 
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БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли знате да ли судови уопште прихватају потврду о 
смрти као један од доказних  докумената? 

ВРЕЋО: Не знам, то ћете морати питати судове. 
БОРЕНОВИЋ: Важи. Да ли је тачна изјава  начелника Илића која је дата 

Анкетном одбору да сте ви прије  предавања извјештаја о смрти Давида Драгичевића 
тужилаштву били на консултативном разговору  код начелника Илића и његових  
сарадника? 

ВРЕЋО: Да, на консултативном разговору? 
БОРЕНОВИЋ: Да. 
ВРЕЋО: Па знате како, ја сам разговарао, видите  овако ја сам предмет задужио 

26. марта ове године. Извјештај је дошао 29. марта, међутим у том периоду док није 
још дошао  извјештај требало је  предузети  низ неких  хајде да кажем оних радњи  
које Закон о кривичном поступку  назива радње доказивања, што ми зовемо  
истражним радњама за које  је неопходно или обавјештавање тужиоца  или  
непосредна  наредна тужиоца и мене наравно начелник Илић контактирао и ја сам 
давао одобре, наредбе односно  одобравао сам вршење појединих истражних радњих. 

БОРЕНОВИЋ: Чекајте само мало, ви кажете да сте 26. задужили предмет? 
ВРЕЋО: Тако је 26. да. 
БОРЕНОВИЋ: Ми у информацији  коју смо добили стоји да сте ви задужили  

предмет 29.? 
ВРЕЋО: 26. сам ја обавјештен о томе да ћу поступати у том предмету, сад сам  

вам објаснио,  а 29. је дошао извјештај, 29. је дошао извјештај и кад је дошао тај 
извјештај он је заведен у КТА предмет и тада сам ја формално добио тај извјештај  
као предмет, односно извјештај  и прилоге на основу којих је формиран тужилачки 
предмет. 

БОРЕНОВИЋ: По чијем сте налогу ишли код начелника Илића а да предмет 
ВРЕЋО: Уз консултације са главним окружним тужиоцем. 
БОРЕНОВИЋ: ...по чијем сте  налогу ишли код начелника Илића? 
ВРЕЋО: Нисам имао никакав налог. 
БОРЕНОВИЋ: Само мало  молим вас 
ВРЕЋО: Па мислим  какав налог, мислим сад, чуј по чијем  сте налогу, па зар 

тужиоцу  треба налог да негдје иде? 
БОРЕНОВИЋ: Молим вас, само мало  
ВРЕЋО: Молим вас 
БОРЕНОВИЋ: Идемо питање па одговор, немојте. 
ВРЕЋО: Па мислим пита ме по чијем сте  налогу, зар може неко  тужиоцу 

нешто наложити, мислим осим главног окружног тужиоца и главног... 
БОРЕНОВИЋ: Па зато,  по налогу главног окружног тужиоца 
ВРЕЋО: ...па мислим. 
БОРЕНОВИЋ: Добро, хвала. 
ВРЕЋО:Нисам  по налогу него у консултације, све сам радио  консултације са 

главним окружним тужиоцем. 
БОРЕНОВИЋ: Добро, хвала, хвала. А предмет  тад није  још дошао у 

тужилаштво? 
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ВРЕЋО: Предмет још увијек није, рекао сам вам због чега  (добро) ето објаснио 
сам да је прије  подношења извјештаја било неопходно предузети одређене истражне 
радње за које неопходно одобрење или наредба  тужиоца. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли је уобичајно да орган који води истрагу МУП полиција (да) 
излази на конференцију  износи чињенице  из истраге, а по изјавама директора 
полиције  која је дата Анкетном одбору да прије тога  нису били уопште упознати са 
обдукционим записником? 

ВРЕЋО: Не знам да ли је то неуобичајно, не знам, то је мој одговор. 
БОРЕНОВИЋ: Да  ли се обдукциони записник  по наредби тужилаштва наравно 

доставља тужилаштву или полицији? 
ВРЕЋО: Тужилаштву, будући да се ради  овај обдукција се ради по наредби 

тужилаштва, искључиво се доставља тужилаштву, не полицији. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли је ова радња одржавања пресс конференције, 

изношење  чињеница прије достављања извјештаја тужилаштву  законски оправдана 
радња? 

ВРЕЋО: Да вам нешто кажем, за мене као тужиоца  та радња, то изношење 
чињеница на пресс конференцији нема никакав значај, за мене значај има једино оно 
што ја  имам  у свом тужилачком  спису. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли је то изношење чињеница  на овакав начин  оправдано 
довело  до знатног угрожавања  стања безбједности? 

ВРЕЋО: Ја вам не могу одговорити на то питање ја се не бавим безбједношћу, ја 
се бавим откривањем и гоњењем  учинилаца  кривичних дјела. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли поменуте  бројне истражне радње  проводите сами или 
преко овлаштених  службених лица МУП-а? 

ВРЕЋО: Дио радњи проводим сам заједно са својим тужилачким тимом о чему 
је главни тужилац већ говорио на сједници Народне скупштине, а наравно дио 
радњи делегирам и спроводе их по мом овлашћењу овлашћена службена лица  и под 
мојим надзором. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала.  Толико од мене. Изволите колега Ђорђићу. 
ГОРАН ЂОРЂИЋ: Хвала. Горан Ђорђић члан Анкетног одбора. Поставићу вам 

неколико питања. 
ВРЕЋО: Изволите 
ЂОРЂИЋ: Дана 09.05. два тужиоца су однијела комплет материјал  и један 

обдуцент је отишао  на тимско  вјештачње експерта у Загребу, да ли сте ви један од 
та  два  тужиоца? 

ВРЕЋО: Да јесам, ја сам један од та два тужиоца али није вам тачна 
информација за обдуцента у Загреб, кажете да ли су   два тужиоца 

ЂОРЂИЋ: Тако је 
ВРЕЋО: Какво је питање било? 
ЂОРЂИЋ: Да ли су два тужиоца  и  један обдуцент? 
ВРЕЋО: Обдуцент  није ишао у Загреб, два тужиоца јесу. 
ЂОРЂИЋ: Добро, хвала. Рекли сте  малоприје  да дио наравно истраге водите 

ви, а дио у сарадњи са. 
ВРЕЋО: Не, истрагу цјелокупну водим  ја, с тим да поједине, пардон, не бих се 

држао термина истрага, истрага је, истражне радње предузимам неке непосредно ја 
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заједно са својим колегама тужиоцима, а неке истражне радње предузимају 
овлашћена службена лица под мојим надзором. 

ЂОРЂИЋ: Да ли је тимско вјештачење експерата у Загребу завршено  и 
достављено у тужилаштву? 

ВРЕЋО: О резултатима појединих истражних радњи које предузимам у овом  
предмету ја не могу да говорим у циљу интереса. 

ЂОРЂИЋ: Не, ја , ја вас нисам питао  за резултате, само питам   да ли су 
достављени? 

ВРЕЋО: Нису још. 
ЂОРЂИЋ: Добро, хвала. Да ли сте ви дали  налог Управи криминалистичке 

полиције да 08.05. ове године тражи од Завода за судску медицину  токсиколошко 
вјештачење  крви и урина? 

ВРЕЋО: 08.05.? 
ЂОРЂИЋ: Да, или прије 08.05.? 
ВРЕЋО: Не, токсиколошко вјештачење крви ја сам тражио да уради, не могу да 

се сјетим  сада стварно, не могу  да се сјетим ево вјерујте  толико је чињеница (рекли 
сте нам- Ђорђић)  у предмету да се стварно немогу тога сјетити.  

ЂОРЂИЋ: Рекли сте нам да, да вас је Управа криминалистичке полиције 
обавјестила 15.05.  да завод за судску медицину нема потребну апаратуру за (да) 
вјештачње које може, то то није скрининг  метод, значи која није скрининг метода  и 
која може послужити као доказ на суду,  је ли тако? 15.05. вам је Управа 
криминалистичке полиције 

ВРЕЋО: Тако је, тако је, они су нам доставили  јесте ... 
ЂОРЂИЋ: Ја вас питам да ли сте ви, да ли сте  упознати да Управа 

криминалистичке полиције  08.05. својом уредбом тражила  мишљење Завода за 
судску медицину? 

ВРЕЋО: Па пазите, ја имам допис Завода за судску медицину у којем се наводи 
као , као веза акт МУП-а Управе криминалистичке полиције, тако да претпостављам 
(тако је – Ђорђић) да је то тај. 

ЂОРЂИЋ: Да ли сте ви, да ли сте ви дали налог УКП-у прије 08.05.  да тражи 
такав налаз од Завода за судску медицину? 

ВРЕЋО: Не могу да се сјетим, мислим да нисам. 
ЂОРЂИЋ: Нисте? 
ВРЕЋО: Мислим да нисам, не могу да се сјетим стварно. 
ЂОРЂИЋ: Хвала, немам више питања. 
БОРЕНОВИЋ: Изволите идемо баш ефикасно и експедитивно. Изволите ко је 

сљедећи? Колега Гламочак, изволите 
НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Хвала г-дине  предсједниче, Г-дине тужиоце, можете ли 

нам објаснити зашто до сада нисте  тужилачки оквалификовао догађај?  
ВРЕЋО: Овако, тужилац доноси наредбу  о спровођењу истраге, онда када 

постоје основи сумње да је учињено кривично дјело у том случају доноси се наредба 
о спровођењу истраге која садржи на име и презиме  учиниоца  уколико је он познат. 
Опис дјела из којег произилазе законска обиљежја кривичног дјела, дакле шта се то 
догодило, како је то кривично дјело извршено као и околности које потврђују  
основану, основану сумњу. Тужилаштво још увијек није донијело одлуку о 
квалификацији  тог догађаја, будући да још увијек проводимо  истражне радње на 
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утврђивању чињеница да  ли је смрт  Давида Драгичевића проузрокована кривичним 
дјелом или није, уколико утврдимо да је проузрокована кривичним дјелом донијеће 
се наредба  о спровођењу истраге па ћемо проводити даље радње на  откривању тог 
извршиоца или уколико се утврди да смрт  Драгичевић Давида  није  проузрокована 
кривичним дјелом биће донесена наредба о неспровођењу истраге. Али,  оно што 
желим да кажем да без обзира  на формално доношење наредбе  или недоношење 
наредбе, ми предузимамо све радње  које имају пуну законску снагу без обзира што 
није донешена наредба о спровођењу, ми спроводимо истражне радње у складу са 
Законом о кривчном поступку. Тако да, у случају сутра кад би била донесена наредба  
хипотетички  спровођење истраге био спроведен поступак све ове радње  које смо до 
сад предузели  имају пуну доказну снагу у смислу Закона о кривичном поступку. 

ГЛАМОЧАК: А да ли сте у досадашњем току истраге установили има ли основа  
сумње да је извршено кривично дјело? 

ВРЕЋО: Да сам, да сам, да сам дошао до основа сумње да је извршено кривично 
дјело донио бих наредбу о спровођењу истраге. 

ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала. Да ли сте у истрази установили  гдје су наступиле 
повреде заживотне на тијелу Давидовом и да ли  је била једна  више ( о садржају – 
Врећо) колико туча у Бањалуци? 

ВРЕЋО: О садржају, о садржају појединих радњи  доказивања у овом 
кривичном предмету на почетку  ја сам вам, и ја  сам рекао већ да не могу одговорити  
на то питање из разлога да не бих угрозио циљеве  због којих се те истражне  радње 
предузимају. На то питање ја не могу да вам одговорим. 

ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала. Можете ли нам одговорити  јесте ли ви дали  
наредбу за другу  обдукцију? 

ВРЕЋО: Не. 
ГЛАМОЧАК: Да ли се ради 
ВРЕЋО: ..обдукцију ја нисам издао наредбу, нисам ни за прву, дежурни 

тужилац издао наредбу за прву. 
ГЛАМОЧАК: Нисте, а да ли се налаз обдуцента  друге обдукције 
ВРЕЋО: Да добио сам га  од налаз.... 
ГЛАМОЧАК: води у предмету спис? 
ВРЕЋО: Добио сам, налаз обдукције  добио сам  од стране, од пуномоћника 

оштећених, од пуномоћника  ове породице Драгичевић адвоката Јасминке Јовишевић 
и Јадранке  Ивановић добио сам тај обдукциони записник  и фото документацију, 
јесам. 

ГЛАМОЧАК: Де ми још једном појасните  мада је било слично питање  да ли је 
ваш колега тужилац чини ми се Биљана Јанковић  била на лицу мјеста, да ли је 
сачинила свој записник о увиђају или да ли је он у спису предмета? 

ВРЕЋО: Записник о увиђају  се  
ГЛАМОЧАК: На лицу мјеста 
ВРЕЋО: Записник о увиђају на лицу  мјеста се води један јединствен записник. 
ГЛАМОЧАК: Је ли била Биљана на лицу мјеста? 
ВРЕЋО: Била је на лицу мјеста. 
ГЛАМОЧАК: Је ли сачинила записник о увиђају  са лица мјеста? 
ВРЕЋО: Сачињен је записник  увиђај  од стране. 
ГЛАМОЧАК: је ли она потписала и налази ли се у спису вашоме? 
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ВРЕЋО: Тај се записник налази  у спису, е сад да ли га је она  потписала ја не 
знам, не могу сад да се сјетим да ли  њен потпис доле, мислим да није. 

ГЛАМОЧАК: Добро. А де можетели ми одговорити да ли на лицу мјеста је био и 
мртвозорник др Миљковић чини ми се  да ли је он сачинио неки свој извјештај или 
да ли се налази у спису? 

ВРЕЋО: Др Миљковић је био на лицу мјеста прије, сачинио извјештај 
ГЛАМОЧАК: И имате га у спису? 
ВРЕЋО: Достављен, достављен ми је извјештај, да, достављен  извјештај. 
ГЛАМОЧАК: Добро. 
ВРЕЋО: Односно то је записник о прегледу  умрлог лица мислим да се тако 

зове. 
ГЛАМОЧАК: Можете ли ми још рећи ви добијате пријаве, кривичне пријаве за 

убиство Давида, а како по  њима поступате како њих квалификујете? Од грађана  ово 
што добијате и  од овог ''Правда за Давида'' покрета? 

ВРЕЋО: Те се пријаве заводе,  те се пријаве заводе  у овај спис, те се  пријаве 
дакле на овај спис  комплетан. 

ГЛАМОЧАК: је ли њих квалификујете као кривично дјело или на неки други 
начин? 

ВРЕЋО: Ја сам вам рекао везано за квалификацију овог догађаја, сад немојте ме 
сад  тјерати да вам одговарам на питања како сад квалификујем кривичне пријаве 
које долазе стално, мислим. 

ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала вам. Ја се извињавам, можете ли  још само 
одговорити  нисам сигуран, ви сте радили у специјалноме тужилаштву чини ми се 
заједно са Дарком Илићем, које сте ви послове обављали? 

ВРЕЋО: Од 1. априла  до 8-ог, 01. априла 2008.  године до 01., 08. октобра 2012. 
године био сам стручни сарадник у специјалном тужилаштву. Од 8. октобра  до 20-ог, 
од 08. октобра 2012. до 20. априла 2015. био сам тужилачки истражилац у одјељењу 
за  истраге и безбједност  и од 15. октобра па до престанка рада спцијалног  
тужилаштва ја сам био специјални тужилац. 

ГЛАМОЧАК: Специјални тужилац. Добро, хвала вам, немам више питања 
предсједниче. 

ЂОРЂИЋ: Само једно још питање пошто је у континуитету. 
БОРЕНОВЋ: Изволите г-дине Ђорђићу. 
ЂОРЂИЋ: Хвала,  само једно питање,  не утиче на истрагу, али треба ми  ради 

информације, да ли је ангажован било какав стручњак  у вези токсиколошког 
вјештачења из Београда, да ли сте дали такав налог? 

ВРЕЋО: Није ангажован стручњак, али је послан је овај, послан је наредба  за 
вјештачење, на вјештачење за токсиколошку анализу у Београду. 

ЂОРЂИЋ: У Београду? 
ВРЕЋО: јесте 
ЂОРЂИЋ: Значи и у Загреб и у Београд. 
ВРЕЋО: Послан је токсиколошки анализа је послана у Загреб, а нека сасвим 

друга анализа, у Београд, друга врста вјештачења је послана у Загреб. 
ЂОРЂИЋ: Хвала. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Изволите даље. Има ли још питања? Колега Михајилица 
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МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Неколико  питања, поздрављам, ко је био дежурни 
тужилац у вријеме када је  и ко је извршио увиђај на лицу мјеста? 

ВРЕЋО: Моја колегиница Биљана Јанковић 
МИХАЈИЛИЦА: Ко је потписао записник са тог? 
ВРЕЋО: Већ сам одговорио на то питање. 
МИХАЈИЛИЦА: Можете  још једном 
ВРЕЋО: Молим 
МИХАЈИЛИЦА: Можете још једном, зато што колико се сјећам рекли сте 

мислим да није. 
ВРЕЋО: Шта мислим да није? 
МИХАЈИЛИЦА: Питам ко је потписао? 
ВРЕЋО: Записник је сачињен, записник  о увиђају значи тужилац је изашао на 

лице мјеста, сачињен је записник о увиђају  у вези тог догађаја. 
МИХАЈИЛИЦА: Ко је потписао записник питам? 
ВРЕЋО: Вјеруј да не знам  персонално ко га је потписао , углавном сачињен је 

записник од стране полицијске управе Бањалука  сектор криминалистичке полиције, 
сад ко га је персонално потписао  не знам заиста. 

МИХАЈИЛИЦА: Да ли дежурни тужилац у пракси потписује тај записник? 
ВРЕЋО: Деж, тужилац потписује записник   
МИХАЈИЛИЦА: Односно тужилац који изађе сад. 
ВРЕЋО: Колико је мени, овако  дежурни тужилац потписује записник уколико 

га сам сачињава, уколико је сачињен  од стране  овлаштених службених лица  
дежурни тужилац не потписује записник. 

МИХАЈИЛИЦА: Врло важно питање, врло важан  одговор. 
ВРЕЋО: Али је дежурни тужилац изашао на лице мјеста и заједно са 

овлаштеним службеним лицима  предузела увиђајне радње и то је констатовано у 
записнику. 

БОРЕНОВИЋ: Има ли још? 
МИХАЈИЛИЦА: Да свакако. Када сте задужили предмет? 
ВРЕЋО: 26. марта ове године у понедељак, позвао ме главни тужилац  и рекао 

ми да  ћу ја бити задужен са  овим предметом. 
МИХАЈИЛИЦА: 26.-ог? 
ВРЕЋО: Да, 26. марта, објаснио сам  то већ. 
МИХАЈИЛИЦА: Када? 
ВРЕЋО: Ујутру у 9,00 часова ме тужилац главни обавјестио око 9,00  часова да 

ћу ја преузети тај предмет. 
МИХАЈИЛИЦА: Главни окружни јавни тужилац г-дин Лепир  је у Народној 

скупштини Републике Српске изјавио приликом свог обраћања у Народној 
скупштини Републике Српске: ''када сам добио предмет 29. значи предмет 
заокружим прикупљање  доказа то је био четвртак, назвао  ме је министар и замолио 
обзиром на јавност на осјетљивост предмета  да процјенимо можемо ли што прије 
донијети тужилачку одлуку. Ја сам рекао  министре, потрудићемо се не можемо брзо, 
не могу ни сутра петак  ни у понедељак, морамо прочитати спис, видио сам да има 
заиста 180 и нешто прилога то је овако спис. Прочитао сам га ја позвао сам Врећу 
рекао сам да ће он задужити предмет''. 
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Из овога произилази  да сте ви предмет задужили не 26. него 29. који се 
углавном. 

ВРЕЋО: Ја сам одговорио на ваше  питање када сам задужио тај предмет, ја у 
спису  да кажем имам доказе да  сам ја предузимао радње и 26. и 27. односно да су по 
уз  моје учешће  предузимане истражне радње  и 26. и 27. мјесеца прије достављања 
извјештаја  тужилаштву. Тачно је да је дана 29. достављен извјештај и тачно је да сам 
ја  дана 29.  задужио тај спис предмета  када је он ушао у тужилаштво. 

МИХАЈИЛИЦА: Ја сам само цитирао шта је  главни окружни тужилац. 
ВРЕЋО: Па ево имаће прилику  послије мене њега поново  да питате па нек вам 

појасни. 
МИХАЈИЛИЦА: Па свакако то. 
ВРЕЋО: Да 
МИХАЈИЛИЦА: Познато вам је да је 19.  априла министар унутрашњих послова  

донио наредбу којим се овај предмет изузима из Управе за организовани и тешки 
криминал? 

ВРЕЋО: Да, то ми је познато. 
МИХАЈИЛИЦА: И даје у надлежност Управе за, Управе криминалистичке 

полиције. Да ли  је таква наредба на било који начин утицала на вођење  поступка од 
стране тужилаштва с обзиром да је дуга управа и цијели тим инспектора преузео  
вођење овог предмета? 

ВРЕЋО: Видите овако, ја сам то рекао у једном разговору и  г-дину 
Драгичевићу, тужилаштво не може да се  мјеша у унутрашњу организацију МУП-а. 
Кога ће МУП одредити да заједно са тужилаштво да кажем спроводи поједине 
истражне радње, тужилаштво се у то не мјеша, као што се ни МУП  не може мјешати у 
рад односно у одређивање који ће тужилац персонално водити  неки предмет.Није 
било од утицаја, ја сам једнако  добро сарађивао, односно једнако добро сарађујем  и 
са једним и  са другим тимом инспектора једне и друге управе у саставу МУП-а.  

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је, односно колико пута је рађено полиграфисање  
чланова породице Рађен? 

ВРЕЋО: О садржају појединих истражних  радњи не могу да вам  одговорим, да 
не бих угрозио циљеве истраге, истражних радњи  које предузимамо. 

МИХАЈИЛИЦА: Не питам за резултате, само  питам за, колико односно када сте 
добили  извјештај МУП о смрти Давида Драгичевића? 

ВРЕЋО: 29. марта 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли је био допунски извјештај? 
ВРЕЋО: Да ли је био? 
МИХАЈИЛИЦА: Да ли је било допунски извјештај? 
ВРЕЋО: Допунски извјештај? 
МИХАЈИЛИЦА: Да. 
ВРЕЋО: Није био допунски  извјештај, али су након тог  извјештаја достављани 

низ других  да кажем изјава свједока, радњи које су предузимане након достављања 
извјештаја. Значи ја сам добио поред тог извјештаја поред прилога уз тај извјештај, ја 
сам добио  и  низ других писмена  записника о саслушању свједока, записник о 
увиђају који су рађени уз моје одобрење, фотодокументације, али није било 
допунског извјештаја  као таквог као формалног акта. 

МИХАЈИЛИЦА: Колико тужилаца  поред вас ради на овом предмету још? 
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ВРЕЋО: На овом предмету  ради још један тужилац Окружног тужилаштва 
заједно са мном, заједно са главним Окружним јавним тужиоцим и непосредно 
предузимамо  поједине истражне радње  а такође по праву надзора  учествују и два 
републичка тужиоца који такође повремено предузимају  непосредно радње, али у 
принципу  учествује по праву надзора дакле  мислим ___контролишу наш рад је ли. 

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је посебно одјељење тужилаштва при окружном 
тужилаштву укључено у овај поступак? 

ВРЕЋО: Које је посебно одјељење тужилаштва при Окружном тужилаштву? 
Нисам разумио питање, Окружно тужилаштво Бањалука нема посебно одјељење. 

МИХАЈИЛИЦА: При републичком тужилаштву по закону. 
ВРЕЋО: Није укључено  републичко тужилаштво, посебно одјељење  

републичког тужилаштва није укључено у овај предмет. 
МИХАЈИЛИЦА: Дакле, до данас нема основа сумњи или елемената. 
ВРЕЋО: Ја сам већ одговорио на то питање. 
МИХАЈИЛИЦА: Захваљујем. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Колега Калабић, изволите 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Добар дан тужиоче 
ВРЕЋО: Добар дан 
КАЛАБИЋ: На почетку ћу прво да се сложим са вама да ово јесте преседан а о 

дометима преседана  ћемо накнадно и  о ефектима, у осталом не знам хоћемо ли се 
сложити.Можемо ли се сложити око тога да сте ви са својим колегом у овом моменту  
у држави најодговорнија личност за ево назваћемо га случај стадања Давида 
Драгичевића? 

ВРЕЋО: У ком смислу најодговорнија личност? 
КАЛАБИЋ: Па у смислу концентрације одговорности у расвјетљавању овог 

случаја? 
ВРЕЋО: Моја, моја одговорност  лежи у томе да утврдим  све чињенице које се 

односе на смрт Давида Драгичевића у складу са Законом о кривичном поступку  и 
другим законима, те да утврдим да ли  је смрт Давида Драгичевића  проузрокована 
извршењем кривичног дјела или није, уколико јесте да  откријем и да кривично 
гоним учиниоца  тог кривичног дјела,  кажем уколико је то кривично дјело, а 
уколико не да то оквалификујем да није кривично дјело  и да донесем одговарајућу 
тужилачку  одлуку о томе. То је моја одговорност у овом предмету. 

КАЛАБИЋ: Има ли ико други сем вас  да ради  такву врсту радње, хајмо 
назвати истраге? 

ВРЕЋО: Па нема. 
КАЛАБИЋ: С обзиром на ту врсту одговорности сложићемо се да је једино  од 

свих институција тужилаштво  у овом моменту које је одговорно за расвјетљавање 
овог случаја? 

ВРЕЋО: Тако је заједно са  органима који под надзором тужилаштва спроводе  
поједине истражне радње. 

КАЛАБИЋ: Подразумјевамо да су ти органи  вама на услузи  у смислу дужни 
поступати  по вашим. 

ВРЕЋО: Управо тако, у складу са Законом о кривичном поступку. 
КАЛАБИЋ: Један од тих органа је  полиција. 
ВРЕЋО: Тако је 
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КАЛАБИЋ: Има ли ишта спорно  у поступању полиције у досадашњој истрази? 
ВРЕЋО: Е, тужилаштво ће свакако током овог поступка утврђивати да ли су 

постојали  евентуални пропусти у раду  појединих органа који су под надзором 
тужилаштва радили, уколико буде  таквих пропуста тужилаштво ће адекватно 
реаговати. 

КАЛАБИЋ: Поштујући 
ВРЕЋО: Не могу вам више одговорити. 
КАЛАБИЋ: Поштујући и  потпуно разумијући  ваше оно што сте говорили да  о 

истрази и ја сам  у претходном периоду  упозоравао да истрага није нешто што се али 
ето. 

ВРЕЋО: Ја сам гледао ваш наступ у Народној скупштини односно ваш говор и 
могу да кажем да се слажем са вама. Мислим, по мени је апсурдно износити детаље из 
истраге која је још увијек жива и која траје односно истражних радњи које 
предузимамо. 

КАЛАБИЋ: Да  ли сви људи разумију шта је детаљ о том  -  по том. С обзиром на 
такав став има ли  барем индиција да су неке радње полиције. 

ВРЕЋО: Не могу вам одговорити на то питање. 
КАЛАБИЋ: Да ли је конференција за штампу коју многи спомињу и о њој много  

тога говоре у истражном смислу да ли је спорна? 
ВРЕЋО: Ја сам вам већ рекао да та  конференција у истражном смислу за мене 

нема никакав значај, за мене једино имају значај докази и обавјештења  која ја имам 
у свом тужилачком спису било да су они прикупљени  од стране полиције или сам их 
непосредно  ја прикупио. 

КАЛАБИЋ: Смијем ли ја превести да вам није ни одмогла ни помогла? 
ВРЕЋО: Управо тако. 
КАЛАБИЋ: Сходно законској позицији  ако пренесете своја овлаштења на 

полицију за спровођење  истражних радњи  то значи да ви стојите иза њих? 
ВРЕЋО: да, да, тако је да. 
КАЛАБИЋ: Биће понављање од много радњи које сте наредили  да полиција 

спроводи  можемо се сложити да оне могу бити  урађене са мање или више  успјеха, 
са мање више професионализма? 

ВРЕЋО: Тако је, можемо се сложити тако 
КАЛАБИЋ: Има ли иједна радња која би се могла чинити да иде у  правцу 

кршења закона  или ометања истраге? 
ВРЕЋО: Да ли има иједна радња  која је предузета од стране кога? 
КАЛАБИЋ: од стране полиције да би могла имати. 
ВРЕЋО: Ја сам већ одговорио на то питање, уколико се утврди да  има таква 

радња, тужилаштво ће адекватно реаговати и ја вам не могу одговорити на питање  
да ли смо ми до сада утврдили или нисмо утврдили. Кажем, сматрам да би било 
какво  изношење тих детаља  из истраге могло да угрози  циљеве предузимања 
истражних радњи у овом предмету. 

КАЛАБИЋ: Можемо ли се бар сагласити да у овом моменту  о том не можете 
дати. 

ВРЕЋО: Ја вам у овом моменту не могу о томе говорити. 
КАЛАБИЋ: С обзиром на позицију тужилаштва о којој сам и ја говорио,  како 

бисте ви дефинисали вашу одговорност према јавности у овом случају? 
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ВРЕЋО: Како бих ја дефинисао своју? 
КАЛАБИЋ: Да, тужилачку одговорност према јавности? 
ВРЕЋО: Па ја сам вам рекао у чему се састоји моја одговорност, то је све. Моја 

одговорност је, већ сам, да се не понављам. 
КАЛАБИЋ: У законском смислу да јасно. 
ВРЕЋО: Тако је. 
КАЛАБИЋ: Има ли ова  која је. 
ВРЕЋО: Па видите о свакој тужилачкој одлуци  јавност ће бити благовремено 

упозната, мислим  уз оно што сам претходно рекао  и ово сада мислим да је то 
довољан одговор на ваше  питање. 

КАЛАБИЋ: Ја ћу ево рећи зашто вас то питам 
ВРЕЋО: Реците. 
КАЛАБИЋ: Ако је смо се сложили да сте  у овом моменту ево као тужилаштво 

са својим колегама поступајућим другим тужиоцем у овом моменту  једина и 
најодговорнија институција која се бави (јесте – Врећо)  и да не постоји друга 
институција  која нити је законска овлаштена нити  може да се бави јер подразумјева 
да нема  двије истраге једна је истрага.  

ВРЕЋО: Једна је истрага, тако је. 
КАЛАБИЋ: Ако је то тако, имајући у виду оно све што је изречено у јавности у 

протеклом периоду као и тужилац и као грађанин  вјероватно сте у додиру са свим 
тим  могућим стварима, оптужбама, конструкцијама, узнемирењем, окупљањима да 
не би сад  ја понављао, вјероватно много тога вам је познато и овдје изречено, у 
складу с тим с обзиром да је то значајан ниво  тих чињеница и да у томе  висе врло 
тешке оптужбе које једино ви можете разрјешити  у смислу ваше одговорности 
према тој  јавности, можете ли, мислим да разумијете моје питање и можете ли дати 
одговор да ли ћете разрјешити те тешке оптужбе око којих се воде полемике 
сегмената који немају могућност  да их, да их разрјеше и да будем конкретан хоће ли  
породица, јавност  групе бити. 

ВРЕЋО: Одговорићу вам на то питање. 
КАЛАБИЋ: Мислим да смо се  разумили. 
ВРЕЋО: Тужилаштво је добило извјештај полиције 29. марта. Уз тај извјештај 

достављен 151 доказ и обавјештење.  Нако тога даноноћно смо радили на 
утврђивању свих чињеница које се односе на смарт Давида Драгичевића. Непосредно 
саслушали бројне свједоке, извршили бројна вјештачења, вјештачења која смо 
добили допуњавали тражили допуне тих вјештачења ради разјашњења чињеница и 
околности. Ја и тужилац који непосредно радимо  на том предмету радимо у овом 
тренутку малте не само на том предмету. Ми предузимамо све да утврдимо шта се 
догодило, а када утврдимо о томе ћемо јавност  благовремено обавјестити.Мислим, 
пазите,  то не радимо само  како би се завршио посао, када формулишемо неку 
наредбу за вјештачење  формулишемо је са таксативно побројаним задацима не би 
ли утврдили одређену чињеницу. Када саслушавамо неког свједока саслушавамо га 
детаљно не би ли утврдили одређену чињеницу. Заиста, тужилаштво са своје стране  
заједно наравно  са припадницима МУП-а предузима све на утврђивању ових 
чињеница  које се доводе до смрти Давида Драгичевића. 

КАЛАБИЋ: А да ли постоји могућност  а да тиме наравно не угрожавате 
истрагу и истражне радње да се огласите о појединим  ставовима јавности  и да 
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прекинете ту врсту да не кажем  и ''за'' и ''против'' и слично јер ви то једини можете, 
напомињући  у оним сегментима  у којма нема додира са самим истражним радњама 
хоћу рећи да ли би могли чешће да излазите и да , да, да, с обзиром да је у овом 
моменту  хајде речено народски све и једна лоптица код вас? 

ВРЕЋО: Па тужилаштво би генерално могло да изађе са неким, и излазило је са 
саопштењима у јавност, значи   није, ја мислим да је тужилаштво барем три пута 
изашло  са саопштењима за јавност везано  за овај догађај, везано за овај предмет у 
којем поступамо, тако да се тужилаштво и оглашавало и управо на начин  о којем ви 
говорите без наравно да улазимо  у овај, без да угрозимо циљеве истражних  радњи 
које се предузимају, је ли. 

КАЛАБИЋ: Моје последње питање  колеге су поставиле дио тих питања, како је 
и шта рађено, разумио сам вашу позицију и одговоре, али моје питање да ли се иједну 
од тих радњи предузели под притиском јавности? 

ВРЕЋО: Не, не, на мене нико никада није извршио притисак у овом предмету. 
Све и једна радња која је предузета у овом предмету предузета је у складу са Законом 
о кривичном поступку и предузета је с циљем утврђивања чињеница, никакав 
притисак на мене није вршен нити може да   буде вршен. 

КАЛАБИЋ: Хоћете ли рећи да је и друга обдукција више процесно оправдана  
него да је под притиском јавности? 

ВРЕЋО: Да вам нешто кажем,  ја другу обдукцију, налаз друге обдукције  нисам 
коментарисао. 

КАЛАБИЋ: Не налаз, причамо  о ___ 
ВРЕЋО: Пардон, пардон, ја да кажем другу обдукцију нисам, нисам наредио 

али  свакако да и резултате друге обдукције  сам узео  у обзир приликом утврђивања 
чињеница везано за овај предмет. 

КАЛАБИЋ: Захваљујем се. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. 
КАЛАБИЋ: Остала питања  имам за главног тужиоца, окружног тужиоца 
БОРЕНОВИЋ:  Да. Хвала. Има ли још питања? Има? Је ли има? Хајте Боро још ви. 
РАДОВАНОВИЋ: Поздрављам г-дина тужиоца 
ВРЕЋО: Добар дан 
РАДОВАНОВИЋ: Овај, само ради овај  записника и јавности  за кривичну 

пријаву, пријаву  кривичног дјела тешко убиство коју смо поднијели г-дин Давор и ја, 
ја сам тај који сноси  значи овај пуну кривичну  и материјалну одговорност. 

ВРЕЋО: Добро 
РАДОВАНОВИЋ: Давор је само наведен  као оштећени због права која 

произилазе што  и није морало бити, али ето нек стоји.Овај исто тако  сносим 
одговорност за  кориштење, за кориштење оних унифицираних образаца пријава 
које сносите значи сваки грађанин који то није злоупотребио, а ми зато и 
прегледамо. 

ВРЕЋО: У реду је, разумијем те. 
РАДОВАНОВИЋ: Прегледамо, не чисто да се зна овај да не би, да не би било 

некакве забуне. Значи, овдје, овдје  мислим да би требали једнако заинтересовани, 
једнако  заинтересовани да што прије  дођемо до некакве истине и из разлога, 
допустите само, из разлога  моја одговорност је  и јучерашњих 104.000 улазака на 
блог гдје су људи  то детаљно читали, схватате и многи долазе тамо због тога и мени 
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је у циљу да се што  прије то разиђе.С тога бих  замолио значи г-дина овај тужиоца, а 
са позиције значи да он има овај и полицијска искуства и тужилачка  па нам ту може 
помоћи, да ли сте овај  прочитали нашу пријаву?  

ВРЕЋО: Пријава се још увије, пријаве се заводе  у тужилаштво биће наведено у 
предмету. 

РАДОВАНВИЋ: Не, не ову 
ВРЕЋО: Јесам прочитао сам, прочитао сам, оне су практично све  исте, оне су 

унифициране. 
РАДОВАНОВИЋ: Не, не, не ову  пријаву коју смо  поднијели за тешку убиство, 

не ове унифициране  за убиство? 
ВРЕЋО: За тешко убиство? 
РАДОВАНОВИЋ: да 
ВРЕЋО: Те се пријаве протоколишу   
РАДОВАНОВИЋ: Које сам потписник 
ВРЕЋО: Ја их још увијек нисам добио ,нисам прочитао  ту пријаву вашу. 
РАДОВАНОВИЋ: А нисте? 
ВРЕЋО: Нисам. 
РАДОВАНОВИЋ: Па пазите, г-дине Синиша Кострешевић овдје кад је био и он 

је значи изјавио да би у овој фази поступка, у овој фази поступка значи на бази  
његовог професионалног искуства, а опет примарно полицијског и он овај  ишао у 
овој фази поступка са прелиминарном некаквом  овај квалификацијом па чак и он је 
ишао до тешког убиства,а вођени смо, ишли смо истом логиком да овај  идемо према 
најтежем појавном облику овај догађаја у домену значи  расположивих овај, 
расположивих доказа и сазнања. Овај, имате ли ту можда некакво стручно мишљење 
да нам дате због чега, због чега, а да нормално молим вас да не излазите из оквира  
онога што  овај јер нам је  у интересу значи да дођемо да истрага  та иде како треба, 
да нам дате некакво мишљење  или колико можете објашњење зашто се није ишло 
на такав некакав стандард? 

ВРЕЋО: Видите. 
РАДОВАНОВИЋ: Понављам стандард. 
ВРЕЋО: Г-дине Радовановићу, Оног тренутка, оног тренутка када утврдимо 

чињенице које указују  на постојање  основа сумње да је учињено кривично дјело ја 
ћу донијети наредбу о спровођењу  истраге. Истрага је жива  материја, као и ове 
истражне радње које предузимамо. Ја на бази  одређене чињенице коју утврдим ја 
предузимам неку другу радњу, како би потврдио  неку другу чињеницу. То је жива 
материја.Ја вам  не могу  дати неки савјет  сад у погледу правне квалификације, ја ћу, 
односно тужилаштво ће квалификовати овај догађај што прије то буде  могуће. 

РАДОВАНОВИЋ: Па добро, ту је већ 50-ак дана. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. 
ВРЕЋО: И да вам нешто кажем, оно малоприје сам одговорио  на то питање, без 

обзира на квалификцију догађаја  тужилаштво потпуно у складу са Законом 
предузима  све радње доказивања оно што закон о кривичном поступку назива 
радњама доказивања односно истражним радњама ради утврђивања појединих 
чињеница. Радња, наредба о спровођењу истраге  интерни акт тужиоца којим отвара 
неки, хајде да сад не упуштам у то. 
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РАДОВАНОВИЋ: Одлично, одлично  ја вас разумијем, али г-дин Кострешевић 
он је сад шеф  новог одјељења. 

ВРЕЋО: Да тако је, начелник управе  криминиластичке полиције. 
РАДОВАНОВИЋ: Он је овдје изјавио да значи они интензивно раде на 

прикупљања обавјештења. 
ВРЕЋО: Тако је, под мојим надзором тако је. 
РАДОВАНОВИЋ: А, само мало, а када су га овај господа народни посланици  из 

Анкетног одброа упитали везано за доказе, доказна средства и те ствари 
прикупљање овај он је рекао е то морате питати овај тужиоца.У ком смислу, у ком 
смислу говорим, хајде да овако поставимо ствари, ви сте у својој  пракси вјероватно 
доносили овај наредбе о прикупљању доказа и обавјештења, је ли тако? 

ВРЕЋО: Захтјев за прикупљање. 
РАДОВАНОВИЋ: Да 
ВРЕЋО: Па радим то стално  сваки дан. 
РАДОВАНОВИЋ: Стављате  ту квалификацију правну. 
ВРЕЋО: Молим? 
РАДОВАНОВИЋ: Стављате ли ту правну  квалификацију дјела? 
ВРЕЋО: Зависно од тога да ли постоји кривично  дјело или не постоји, зависи у 

којој  је фази предмет, уколико је догађај квалификован  као кривично дјело наравно 
стављам кваливикацију тог кривичног дјела, уколико није  кажем вам настављамо  
без те квалификације. 

РАДОВАНОВИЋ: По мојој логици, а кажем опет имате двострука искуства па  
овај вам је можете боље дати, овај (да-Врећо) сад ја размишљам значи  овај као 
криминалистички инспектор (да- Врећо) немам, немам квалификације, хајде да се не 
бавим нпр.  чак и да иакључимо ово шта мисле моји шефови, нису више моји шефови 
(добро, добро, све је јасно – Врећо) али стављам се у позицију и сад имам значи 
сазнање , имам сазнање да неко лице би  могло имати некаква сазнања о том дијелу, 
извршим некакву криминалистичку обраду над њим, утврдим да би он могао бити 
значи  потенцијални свједок  тога, овај треба да сачиним записник, је ли тако,да 
произведем (објаснићу вам  се... – Врећо) (упадица-  Бореновић) само мало да 
произведем доказно средство, је ли тако, да произведем доказно средство, г-дин ме 
одлично разумије, да произведем доказно средство је ли тако записник, овај  како да 
ставим, коју да ставим квалификацију? 

ВРЕЋО: Објаснићу  вам о чему се ради. Овако, све радње  које предузима било 
тужилац  било овлашћена службена лица и прије наредбе  о спровођењу истраге 
имају пуну  законску снагу уколико су узете    у складу са Законом о кривичном 
поступку. Имате правно схватање Врховног суда по том питању, имамо правно 
схватање Врховног суда, значи код конкретног вашег саслушања  свједока уколико је 
та радња предузета у складу са чланом 150. Закона о кривичном поступку без обзира 
на то да ли је  прије спровођења те радње  донешена наредба о спровођењу истраге 
или не, да ли је дјело квалификовано или не, укоилко је та радња спроведена у 
складу са тим законским одредбама он има пуну законску  снагу. 

РАДОВАНОВИЋ: Добро, али овако морамо размшљати. Значи,  било који 
инспектор (да- Врећо)  било који инспектор да би неког саслушао у својству свједока 
има обавезу да му саопшти за које кривично дјело га  саслушава.  

ВРЕЋО: Он има обавезу  да му саопшти у .... 
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РАДОВАНОВИЋ: Или, само мало,  или да му образложи, обра, е пазите како 
ћемо, како ћемо ставити некоме у обавезу доле да потпише да може бити  кажњен 
овај 5.000 марака ако му не дамо квалификацију кривичног дјела.  Значи то су оне, 
пазите то су оне изјаве од лица, али то се може  и службеном забиљешком ријешити, 
али то нас  све опет своди на прикупљање обавјештења, говорим о прикупљању 
доказних средстава да ли је то омогућено? 

ВРЕЋО: Те двије ствари о којима  говорите немају везе  једно са другим. 
Упозорења свједоку  су нешто сасвим друго. Ја сам већ рекао да закон о кривичном 
поступку предвиђа дакле, предвиђа могућност, однсоно потпуно је законит доказ без 
обзира да ли је донешен прије,  или да ли је сачињен прије или послије доношења 
наредбе о спровођењу истраге. Да би тај доказ био законит па управо је потребно  да 
се свједоку саопште одређена упозорења, па између осталог и то упозорење о којем 
ви говорите. Свједок може да се саслушава на околности одређеног кривичног дјела 
уколико је правна квалификација дата  али се свједок у принципу према закону о 
кривичном поступку саслушава на околности  онога што њему је познато о 
одређеном догађају. То је врло једноставан одговор.  

РАДОВАНОВИЋ: Фантастично вас, фантастично  вас разумијем. И још  само 
једно питање. 

БОРЕНОВИЋ: Хајте још једно питање, важи. 
РАДОВАНОВИЋ: Вратите се у ситуацију када сте били криминалистички 

инспектор, овај  да ли би ипак свакој радњи службеној пришли са подозрењем ако 
имате ситуацију да овај, да тужилаштво још увијек важе, још увијек важе? 

ВРЕЋО: Пазите, ви сада  мене питате о криминалистичком приступу  
предузимања појединих истражних  радњи, ја мислим да то није питање за мене  
вјерујте мислим,  односно није питање за овај Анкетни одбор. 

РАДОВАНОВИЋ: Али били сте кажем овај 
ВРЕЋО: На који се начин  приступа спровођењу поједине радње мислим 

стварно ја, то вам не могу одговорити на то питање.  
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Имам ја, је ли има још? Нема, је ли, све. Имам ја, имам ја. 
ВРЕЋО: Само изволите 
БОРЕНОВИЋ: Само  2-3 питања. Да ли ви знате да није урађен увиђај  у 

наводно опљачканој кући у  ул. Велибора Јањетовића Јање? 
ВРЕЋО: Да, знам да није  урађен 18. марта, кад се десило, кад је тај догађај 

пријављен. 
БОРЕНОВИЋ: Да. А да ли знате због чега? 
ВРЕЋО: Не знам. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли је тачно да је то урађено по договору између полиције и 

тужилаштва да се не уради? 
ВРЕЋО: немам такву информацију. 
БОРЕНОВИЋ: Немате. Хвала. Ја ћу вам прочитати са 26. на пресс конференцији 

реченицу која у суштини, којом полиција  квалификује  догађај на начин: Овдје је 
неспорно утврђено  кретање Драгичевић Давида и криминалистичка верзија  јасно 
указује да се ради о задесној смрти.Значи он је на одређени начин  вјероватно пао 
крећући се овом маршутом у ријеку Црквену. Двије ријечи: неспорно и јасно. Да ли 
полиција (да- Врећо)  има право да овакав начин даје  квалификацију о смрти Давида 
Драгичевића? Молим вас, ово је врло битно да нам одговорите. 
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ВРЕЋО: Г-дине Бореновићу, одговорићу вам на ово питање.Што се тиче пресс 
конференције, ја сам вам рекао да  у смислу предузимања мојих радњи она нема 
никакав значај, за мене значај има једино оно што ја  имам у свом тужилачком спису. 
Када говоримо о званичној квалификацији неког догађаја  не говорим при том ни о 
пресс конференцији ни о јавности, него говорим о ономе  о квалификацији догађаја  
у смислу  Закона о кривичном поступку, о томе  могу да одлуку,  о томе одлуку  може 
да донесе једино тужилац,  у овом случају ја, а ја вам о пресс конференцији не 
говорим. Шта је неко рекао на пресс конференције за мене нема никакав значај у 
смислу предузимања мојих радњи. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Једна – двије реченице,  дана 29.03.2018. године 
тужилаштво је запримило извјештај о смрти Давида Драгичевића. Из достављеног 
извјештаја  произилази да се ради о задесној  смрти вјероватно на основу и ове, ових 
навода са пресс конференције, али што је врло битно када сте ви у питању, да сте 
закључили да  нема услова за доношење  наредбе о неспровођењу истраге, што значи 
када. 

ВРЕЋО: То је речено када? 
БОРЕНОВИЋ: То је речено  вјероватно тад кад сте добили извјештај, послије 

тога неколико дана не знам ни ја, у вашој информацији пише значи да нема услова за 
доношење  наредбе о неспровођењу истраге што значи   да та квалификација је  о 
задесној смрти, врло, врло дискутабилна по свим питањима. 

ВРЕЋО: Г-дине Бореновићу, ни дан данас немамо, немамо услова за доношење  
наредбе  о неспровођењу истраге, да имам таквих услова  ја бих је донио одмах. Ја још 
увијек  понављам све вријеме спроводим све радње на утврђивању чињеница да ли 
је, на који начин је смртно страдао Давид Драгичевић, ја да  имам било какав доказ  
односно. 

БОРЕНОВИЋ: Ја говорим овдје, ја говорим  овдје да сте ви поступили заиста у 
том моменту, јер нисте квалификовали да се дошло до задесне смрти. 

ВРЕЋО: Ми још увијек нисмо то квалификовали  само предузимамо  радње у 
циљу утврђивања чињеница. 

БОРЕНОВИЋ: И још једна ствар на крају. 
ВРЕЋО: Само реците 
БОРЕНОВИЋ: Шта мислите ви као  Далибор Врећо и као тужилац  и као  сви ми 

о сљедећим реченицама: 26. марта  новинска агенција СРНА је пренијела 
информацију  са пресс конференције са насловом: ''Драгичевић се потукао, опљачкао 
кућу и скочио у ријеку''. Полиција утврдила да се Давид Драгичевић (21 година) из 
Бањалуке чије је тијело пронађено у Врбасу  кобне  ноћи између осталог потукао са 
три лица, опљачкао једну кућу и са моста скочио у ријеку – речено је данас на 
конференцији за новинаре у Бањалуци и тог дана почели су  протести под мотом  
''Правда за Давида''. 

ВРЕЋО: Г-дине Бореновићу, Ја имам своје мишљење и о тој пресс 
конференцији, и о том новинским натписима и о расправљању у Народној 
скупштини о предмету који је још  увијек жив у којем се предузимају истражне 
радње, имам и своје мишљење и о овом данашњем саслушању  као тужиоца пред 
овим анкетним одбором, али ја ћу то мишљење задржати  за себе. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. 
ВРЕЋО: Вјерујте ми. 
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БОРЕНОВИЋ: Има још.  
КАЛАБИЋ: Може ли једна реченица питање.  
БОРЕНОВИЋ: Хоћете? Па хајде Драго прво ви па Горан 
КАЛАБИЋ: Ово више ради оних  који прате г-дине тужиоче, можемо ли се 

сложити ради терминологије  да  полиција утврђује криминалистичку верзију, а да 
тужилаштво даје квалификацију дјела? 

ВРЕЋО: Посао полиције јесте између осталог да поставља криминалистичке 
верзије, мислим посао (добацивање  - Калабић) али квалификацију неког догађаја  
једино може дати тужилаштво ( и нико у име њега- Калабић) и нико други. 

КАЛАБИЋ: И није валидно било  кога  другога што лупа, прича и говори. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Горане изволите 
ЂОРЂИЋ: Хвала. Г-дине Врећо, Ми познајемо Закон о тужилаштву и знамо и 

члан 29. и знамо како ви и на који начин  можете да одговарате, која су ваша права  и 
овлашћења и знамо и став ВСТС и јако  смо упућени у то све. Нас је овластила 
Народна скупштина овај анкетни одбор да утврдимо да сагледамо све релевантне 
чињенице везане за случај. Када се каже ''све релевантне чињенице'' наш обухват је 
мало  шири, ми нисмо ни тужиоци  нити можемо водити истрагу  

ВРЕЋО: Управо тако. 
ЂОРЂИЋ: Желим да вас питам сљедеће, значи прво вам говорим да ми знамо 

јасно нашу позицију  и знамо шта можемо да радимо и знамо која су ваша права  и да 
нам  имали сте право  да ништа ни одговорите, али ви сте човјек који сте дошли, 
одазвали  се и желите да овдје разговарате и дајете изјаве.Да ли сте свјесни да су 
ваши претходници  давали веома контрадикторне изјаве у вези  овог случаја управо 
овом анкетном  одбору? 

ВРЕЋО: Да вам нешто кажем,  шта су говорили моји претходници. 
ЂОРЂИЋ: Да, наравно  само да вам кажем,  ваши претходници су из Завода за 

судску медицину. 
ВРЕЋО: Тако је, сви су они износили доказе ја сам тога свјестан, (тако је  - 

Ђорђић) али ја нећу  себе да доведем  у позицију. 
ЂОРЂИЋ: Ја вас то нисам, ја вас то нисам  ни питао, моја питања су била веома  

конкретна (само реците – Врећо)  са датума да ли сте негдје  били или нисте 
(одговорио сам вам на сва питања – Врећо) тако је, неки датуми се и неке изјаве се не 
поклапају. 

ВРЕЋО: Да реците, објасни ми гдје се не покала. 
ЂОРЂИЋ: Не, па не могу вам објаснити у извјештају ће писати па ћете овај 

(добро – Врећо) само да вас питам ово (реците- Врећо)  без обзира на сва законска  
овлашћења која имате  и закон о тужилаштвима који, нећу рећи ружна ријеч штити 
већ која јасно указује  на улогу тужиоца у Репубилци Српској (да тако је – Врећо) да 
ли сте спремни ако се докажу , покажу у вези ових контрадикторних изјава, а ово је 
све јавно  и све се снима, да ли сте спремни да своје  ставове и изјаве  које сте овдје 
дали подвргнете и полиграфском испитивању? 

ВРЕЋО: Г-дине Ђорђићу, то сматрам провокативним питањем. 
ЂОРЂИЋ: Не ја га само питам да ли сте (слушајте, слушајте – Врећо)  ради 

озбиљности  вас и нас? 
ВРЕЋО: Ви питате  тужиоца овдје да ли је спреман  да се подвргне 

полиграфском тестирању,   ја вас питам због чега  и у којем поступку? 
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ЂОРЂИЋ: Ако би се повео поступак у којем би се јасно утврђивало. 
ВРЕЋО: Који поступак? 
ЂОРЂИЋ: Молим вас, молим вас, ако би се , ја се. 
ВРЕЋО: Рекао сам вам већ  ваше питање сматрам провокативним  не желим 

вам одговорити на то питање (хвала – Ђорђић) нисте ви  ти који можете мени 
поставити  да ли ћу ја бити подвргнут полиграфском тестирању. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала, хвала, хвала ево мислим да смо исцрпили сва питања. 
Хвала г-дину Врећи тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Бањалука. Имамо сад 
паузу до три сата па ћемо и вашег главног тужиоца  испитати. Хвала. 

 
( П А У З А) 

 
БОРЕНОВИЋ: Јесмо (добацивање) е, сачекаћемо ипак  колегу. Ево можемо 

почети. Још једном отварам ево 3. тачку дневног реда. Поздављам главног тужиоца  
Окружног јавног тужилаштва Бањалука г-дина Желимира Лепира.Добро дошли у 
Народну скупштину Републике Српске на сједницу Анкетног одбора. Да вас упознам 
са неколико чињеница да смо на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 
Српске  и члана 98., 99. и 182. и члана 186. став 1. Пословника о раду Народне 
скуптшине Републике Српске да је Народна скупштина на 26. посебној сједници 
одржаној 10. маја 2018. године  донијела одлуку о образовању Анкетног одбора. 
Образује се Анкетни одбор  с циљем сагледавања  свих релевантних чињеница  
везаних за случај страдања Давида Драгичевића. Ми се обавезујемо да у складу са 
чланом 99. Пословника Народне скупштине Републике Српске затражимо од свих 
релевантних  институција извјештаје, неопходне податке, обавјештења, као и да 
прибавимо  потребне изјаве појединаца, а све с циљем креирања што потпунијег 
извјештаја  дефинисаног тачком 4. ове одлуке.У саставу Анкетног одбора  су 
изабрани: Бранислав Бореновић предсједник, Драго Калабић замјеник предсједника, 
Недељко Гламочак члан, Миланко Михајилица члан и Горан Ђорђић члан и имамо 
обавезу да у року од 30 дана поднесемо извјештај Народној скупштини  о 
прибављеним чињеницама  са приједлогом мјера за спровођење истог.Одмах на 
првој конститутивној сједници Анектног одбора  ми смо усвојили Пословник о раду 
Анкетног одбора и донијели смо одлуку да  учешће у раду Анкетног одбора испред 
групе ''Правда за Давида'' могу бити два члана. Добили смо допис од групе ''Правда 
за Давида'' који су  именовали да испред групе ''Правда за Давида'' у раду анкетног 
одбора буду г-дин Борислав Радовановић и г-ђа Љиљана Тешановић, то је одлука  
групе ''Правда за Давида'' . Они учествују у раду анкетног одбора, немају право гласа 
али имају право  да учествују у раду и да наравно постављају и питања.Ми смо 
донијели  одлуку да рад Анкетног одбора буде  у потпуности јаван, отворен за 
јавност и видјели сте да ми што се нас тиче свака сједница  је, отворене су сједнице за 
јавност која треба путем медија  да буде упзната о раду Анкетног одбора.Ми смо 
знајући, знајући наравно и  специфичност институције правосудне  у којој сте ви 
главни окружни јавни тужилац, ми смо још 17.05.када смо донијели одлуку да ћемо 
узети   изјаве од одређеног броја појединаца између осталог  и вас, обавјестили  ВСТС 
БиХ понављам 17.05.2018. године, јуче смо добили  одговор на наш допис  с којим сте 
ви вјероватно упознати, јер колико знам и ви сте исто то тражили, да сад не читам 
шта је , шта је у допису наведено  да и на који начин  ви можете  у складу са вашом 
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процјеном  и самостално давати одговоре на поједина питања, знајући да ми 
утврђујемо одређене чињенице, одређена санзања, али да немамо право да водимо  
истражне и друге судске, судске радње.Што се тиче начина рада пракса је била да ми 
постављамо питања. Обзиром да смо у припреми  сједница Анкетног одбора 
затражили  одређене информације од четири институције, између осталог  и од 
тужилаштва од вас,  имамо један одређени број материјала, била је и посебна 
сједница на којој сте и ви говорили имамо стенограме, ми ћемо на бази тога што нам 
је познато такав је договор, постављати  одређени број питања  која треба да буду  и 
кратка и с наше стране, концизна, јасна, али исто тако би било добро  и да ваши 
одговори  буду што је могуће краћи ако је могуће и са ''да'' или ''не'' али исто тако  
као  негдје требало би објашњење слободно, слободно је  то да урадите.Ево ја ћу као 
предсједник Анкетног одбора искористити прилику да поставим један дио питања, 
тако смо до сада радили.Ја имам неких 45 надам се не тешких  питања па да кренемо. 
Да ли је тужилаштво било обавјештено о нестанку, о нестанку Давида Драгичевића  и 
да ли о томе постоји службена забиљешка? 

ЛЕПИР: Тужилаштво је било обавјештено о потрази за истим лицем које је 
пријављено као нестало, а потрагу  искључиво  ради полиција. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Да ли вам је познато да на мјесту проналаска леша није 
извршен преглед одјеће  и садржаја џепова покојника? 

ЛЕПИР: Ја знам из извјештаја од дежурног тужиоца  који је изашао на лице 
мјеста  обзиром да по новом Закону о кривичном поступку  увиђај више не врше 
судије  већ врше тужиоци односно овлаштена службена лица, овлаштена  службена 
лица и праве записник о увиђај а тужилац само  издаје усмена или писмена  
наређења.Тужилац ме је детаљно информисао да је био на лицу мјеста  када је екипа 
извадила леш, када је транспортован и да је издала писмену наредбу обдуценту  да 
изврши обдукцију леша, да прибави све узорке  за патологију и остало.  

БОРЕНОВИЋ: Добро. Хвала. Значи. 
ЛЕПИР: Значи  записник о увиђају је потписао  инспектор који води поступак 

са констатацијом да је присуствовао тужиоц  и издавао наредбе. 
БОРЕНОВИЋ: Добро значи, не знате да ли је  извршен преглед одјеће? 
ЛЕПИР: Преглед одјеће  колико ми је тужилац. 
БОРЕНОВИЋ: И садржај на лицу мјеста. 
ЛЕПИР: Колико ми је тужилац рекао да су  то не могу се сада детаља сјетити  

да су и вартогасци били, да је лице мјеста било обезбјеђено  од полиције, а детаље 
прегледа  ту  на лицу мјеста нисам нисам  ___. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли мислите  да је то пропуст учесника увиђајне  радње? 
ЛЕПИР: Па ја мислим да то није пропуст. Пазите, ја сам хиљаде увиђаја  

извршио као судија и нађених  лешева и тако даље, обично се инспектор и крим 
техничар  који је на лицу мјесту одмах фотографише  и  о леш који се извади или  
који нађе и пише се записник, па онда само прегледање мислим да није некакав 
пропуст. 

БОРЕНОВИЋ: Па ево једно питање, можете  одговорити наравно, с обзиром да 
леш није одмах превежен у Завод за судску медицину како смо информисани, већ у 
просторије градског гробља гдје није било полицијског надзора узимајући у обзир 
чињеницу да је увиђај радило једно од управа  полицијских управа што  значи да се 
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ради о озбиљном случају, јер ради се о Управи за организовани криминал, да ли је 
постојала по вама могућност  подметања предмета у џепове покојника? 

ЛЕПИР: Па слушајте, не могу ја  на  такво питање одговорити да ли је постојала 
могућност, свагдје има неких могућности а уобичајено је пазите да се лешеви 
превозе  на гробље, а зависи од околности  а онда се транспортује зависно да ли је ту 
у близини Завод за судску медицину негдје се врши у амбулантама  и тако даље. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Хвала. Да ли сте можда  ту могућност истраживали и дали 
налог  да се можда испражи та могућност? 

ЛЕПИР: ја ћу само рећи да ту могућност ми истражујемо. 
БОРЕНОВИЋ: Добро. Хвала. Ко је присуствовао  обдукцији  од тужилаца? 
ЛЕПИР: Од тужилаца  обдукцији  није присуствовао нико. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли вам је познат садржај наредбе  за обдукцију? 
ЛЕПИР: Како да не. Садржај наредбе  ми је презентирала тужилац кад је издала 

наредбу да се изврши обдукција  по свим правилима струке са упозорењима 
обдуценту да је  кривично дјело  ако даје лажан  налаз и лажно писање. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Ко је издао наредбу за токсиколошку анализу  и да ли 
знате када? 

ЛЕПИР: За токсиколошку анализу  је издао други тужилац који је преузео 
послије , пазите ми имамо дежурство свих тужилаца 33 тужиоца да вам појасним  
(рекли сте  то – Бореновић) па пошто имамо  одјељења гдје тужиоци  раде у 
привредном, у крвним, сексуалним и другим деликтима по одјељењима  ту је био 
дежурни тужилац који је из привредног одјељења. Кад је извршио увиђај  издао 
наредбу за обдукцију послије тога предмет преузима тужилац са крвних деликата, а 
то је поступајући  тужилац којег сте саслушали. 

БОРЕНОВИЋ: И он је издао наредбу  за токсиколошку анализу? Да ли знате 
кад? 

ЛЕПИР: Не знам тачно. 
БОРЕНОВИЋ: Не знате, добро. Да ли вам је познато да Завод за судску 

медицину  нема форензичку, токсиколошку лабораторију нити запосленог 
стручњака  из те области токсиколога  и слично? 

ЛЕПИР: Колико знам у пракси је   и до сада вршена нека токсиколошка 
вјештачења, ја не знам за остало,  али је вршен до сада токсиколошка вјештачења. 

БОРЕНОВИЋ: Значи да ли , сад ми нисте. 
ЛЕПИР: Па до сада су нека  вјештачења вршења, да ли он има лиценцу – да ли 

нема, да ли има апарат који је прикладан савременим технологијама  ја то не знам. 
БОРЕНОВИЋ: Не знате. Да ли знате да  токсиколошки налаз који је издат  и 

потписао  др Каран нема доказну и судску  вриједност? 
ЛЕПИР: Па он неће имати вриједност судску ако нема цертификат  да може 

радити. 
БОРЕНОВИЋ: А да ли знате је ли има цертификат? 
ЛЕПИР: Ја не знам да ли има цертификат,  ја знам да је вршио те радње, а чини 

ми се, пазите  јер не могу ја детаље знати, ја имам 33 тужиоца 1000 предмета,  чини 
ми се да је и поступајући  тужилац и накнадно  тражио узорке за токсиколошко 
вјештачење  које смо слали у Београд. 

БОРЕНОВИЋ: Па знате зашто, битно је  зато што је  на бази тог токсиколошког 
налаза  за који нам је потврђено да нема доказну и судску вриједност да се у јавности 
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давале карактериситке  о покојнику да је наркоман и да је тај налаз  и кориштен и у 
Народној скупштини  зато смо вас то и питали. 

ЛЕПИР: Па то је то и зато смо ми дали и поново вјештачење у Београд. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте ви издавали било коју врсту наредбе  а да вам је  

поменути токсиколошки налаз др Карана био полазна основа? 
ЛЕПИР: Не. 
БОРЕНОВИЋ: Не, сигурно не? 
ЛЕПИР: Не, не. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала.  
ЛЕПИР: Наредбе издаје поступајући тужилац, а ја само контролишем. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала, хвала. Да ли је  ваша пракса када нешто шаљете на 

вјештачење да јавност обавјестите гдје сте то послали односно у коју установу и који  
град? 

ЛЕПИР: Па да вам кажем, то су радње које предузимамо  у истрази. Многи 
новинари и други  према Закону о приступу информацијама  траже такве податке. 
Нама није проблем да кажемо  послали смо у Београд, у Загреб јер то не повређује  
тајност истраге. 

БОРЕНОВИЋ: Ви сте то урадили  у конкретном случају у Народној скупштини  
јасно сте рекли да сте послали налаз у Загреб? 

ЛЕПИР: Јесте, јесте. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сматрате да је то исправно док још траје  истражни 

поступак да јавно обавјестите,  пазите евентуалног починиоца кривичног дјела  гдје 
сте послали документа на вјештачење, да ли је то? 

ЛЕПИР: Ја мислим  да то није никаква повреда. Вјештачење је врши одређена 
установа, дужна је да поступа по правилима, по упозорењима а тајност да ли је 
послато у Београд, у Загреб то по мени није никаква повреда. (добро- Бореновић) јер 
се зна кад и вршимо овдје  ко врши у Бањалуци вјештачење врши КБЦ или некад 
врши завод за судску медицину, то се не може  сакрити. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Хвала. Можете ли нам објаснити зашто је  предмет 
заведен оним великим словима КТА? 

ЛЕПИР: Па да вам кажем зашто је заведен, то је ознака која значи  да није 
дефинисан учинилац,  да није дефинисано кривично  дјело и све предмете  у таквим 
околностима се заводе  у КТА то значи  значи понављам није дефинисано дјело, није 
дефинисан учинилац и зато с заводи ту, ако се у току провјера и истрага утврди 
учинилац, дефинише дјело  он се наредбом преводи  у КТ. То је директно се зна 
учинилац зна се дјело. Зато се сви предмети  гдје нема није утврђено чињенично 
стање дефинишу, однсоно уписују у КТА  предмет. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли сте ви у својој  досадашњој професионалној 
каријери иначе потврду о смрти достављали суду као доказни документ? 

ЛЕПИР: Нисам разумио? 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте ви до сада у својој професионалној каријери  потврду о 

смрти достављали судовима као доказни документ? Потврду о смрти. 
ЛЕПИР: Зависи од околности. Пазите, ако суд тражи јер се води поступак 

против неког лица или се утврђују  друге околности па дужни смо да доставимо 
доказ о смрти  да онда,  онда имају друге реперкусије зауставља се поступак, доноси  
се друга одлука, зашто да не доставимо, то је наша обавеза. 
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БОРЕНОВИЋ: Да ли знате да ли судови потврду о смрти  прихватају као један 
од доказних  докумената? 

ЛЕПИР: Па сигурно је да је доказ, а да није доказ не би могао донијети одлуку, 
ако се води против неког лица  поступак кад достави се доказ  о смрти он обуставља 
поступак. 

БОРЕНОВИЋ: Добро хвала. 
ЛЕПИР: Нема више сврхе вођења наравно. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли нам можете рећи да ли сте досадашњим радњама 

утврдили тачан  узрок смрти и тачно вријеме смрти? 
ЛЕПИР: Да вам кажем,  ми проводимо појединачне истражне радње и ја у овом 

моменту не бих вам могао одговорити на то питање, не бих хтио да одговорим на то 
питање. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала.Овим новим вјештачењима  о којим сте  већ нам говорили 
везан за обдукциони записник нешто додатно утврђујете или провјеравате налазе и 
мишљење др Карана? 

ЛЕПИР: Тако је. Ми имамо налаз  обдуцента др Карана по налогу тужилаца, 
тужиоца. Ви сте видјели паралелно  да је и родбина, односно отац тражио  
вјештачење на што има право  са обдуцентом из Београда  видјели сте да смо 
компарирали те налазе, чак смо то вјештака из Београда саслушали у својству 
свједока и вјештака и ми смо  да би потпуно били јасни и да би потпуно  чињенично 
утврдили које су повреде код настардалог и механизам повређивања и начин 
настанка повреда значи у том циљу да будемо потпуно јасни и децидни послали 
тиму значи свеучилиште у Загребу да тимски три вјештака  прегледају оба налаза  
документацију записник  о обдукцији, фотодокументацију да се изјасне појединачно 
за сваку повреду, могућност настанка да ли  у тучи да ли задесом падом, вријеме 
средство наношења. Тада ћемо кад то добијемо  моћи правилније да усмјеримо 
истрагу. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли је др Каран имао ваше одобрење да учествује на 
пресс конференцији  и да у јавност  износи садржај обдукционог записника  прије 
него што је обдукциони записник  доставио тужилаштву? 

ЛЕПИР: Не. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте га на те околности  саслушали, испитали тј. да ли 

сматрате за потребно  да се за те околности, да се те околности  разјасне обзиром да 
је послије пресс конференције дошло до значајног  узнемирањава јавности? 

ЛЕПИР: Да ли ћемо га ми саслушати  или  да  ли смо га саслушавали, то вам 
нећу одговорити. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала.  Да ли је по вашем мишљењу та  наведена радња знатан 
пропуст обдуцента у вези са чињеницом јер послије поменуте конференције  заиста 
дошло до знатног узнемирања јавности? 

ЛЕПИР: Па ја ћу само рећи  да је неоубичајно  да на тим конференцијама 
присуствује обдуцент. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. 
ЛЕПИР: И само да се извиним ако ми дозволите да кажем (може, може реците – 

бореновић) да ме  не погрешно  неки овај посланици не схвате, исто као и ви, пошто 
је ово једини преседан у  историји правосуђа да се испитује у току  истраге тужиоци, 
ја сам тражио упит односно  дозволу од Високог савјета, јер иначе да то нисам урадио 



170 
 

чиним тежу повреду дисциплинске одговорности, па да се екскупирам одговорности 
ја и мој тужилац ми смо добили сагласност, али са упозорењем да можемо  
одговарати на она питања  која не повређују истрагу  и које ми процјенимо у датом  
тренутку да можемо  да дате, зато ми немојте замјерити  она која сматрам ја  да вам 
не дајем одговор. 

БОРЕНОВИЋ: Па видите да је садржај питања  управо да не бисмо  (да , 
прихватам- Лепир) ушли, видјели сте и сами да одговарате  на скоро сва питања.Да 
ли сте као  тужилац  главни  можда упозорили да и г-дин Каран не даје изјаве  
медијима и накнадно када је коментарисао  одређене чињенице везано за 
темпаратуру воде  повезивање са временом смрти, а све се то  радило  док је још 
увијек  истражни поступак у току да ли то? 

ЛЕПИР: Јесте, чак ме је и завао и питао ме консултовао  да ли може давати, чак 
ме је консултовао да је имао позив на Алтернативну телевизију ја сам рекао да не 
треба ићи мене су позивали  такђое сам одбио да иде  и тако даље. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли је уобичајно да прије него што сте запримили предмет у 
тужилаштву пошаљете свог тужиоца у полицијску управу код начелника  Илић или 
је он отишао  самоиницијативно? 

ЛЕПИР: Пазите, питање мало да не кажем провокативно. Ја њега не шаљем, 
његова је дужност  да сарађује са полицијом. Он је  од првог дана одмах док је то 
пронађено или док је конференција  прије конференције  он је издавао и наредбу, од 
26. чини ми се, а  29. колико знам пристигао ми је извјештај и он је имао право да иде. 
Па са полицијом и радимо, ми радимо исти посао. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Важи. Да ли је уобичајно  да орган који води истрагу  
полиција МУП  излази на пресс конференцију износи чињенице из истраге  а по 
изјавама директора полиције управо овдје дато  Анкетном одбору да прије тога  нису 
били чак ни упознати са  обдукционим записником? 

ЛЕПИР: Па да вам кажем, ја ћу вам само генерално рећи та конференција за 
штампу је  била без тужиоца што је мало неуобичајно, међутим она  у суштински не 
мјења ствар, зато што сам ја предузео мјере  обзиром да сам  искусан 15 година  
радим о томе и одмах смо кад смо добили извјештај формирали тим и све поново 
понављали истражне радње које су урадили. 

БОРЕНОВИЋ: Да ли се обдукциони записник  по наредби тужилаштва наравно  
доставља тужилаштву или полицији? 

ЛЕПИР: То се доставља тужилаштву. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Да ли сте ви  са овим чињеницама били упознати  

обзиром, везано за пресс конференцију обзиром да је директор полиције  рекао да је 
са вама  о томе разговарао прије пресс конференције? 

ЛЕПИР: Ја право да вам кажем не могу се сјетити, то се не могу сјетити. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Шта мислите да ли је ова радња одржавања пресс 

конференције, изношење чињеница прије достављања извјештаја  тужилаштву 
законски оправдана радња и да ли је изношење чињеница  на овакав начин 
оправдано довело  до знатног угрожавња јавности и грађана? 

ЛЕПИР: Па ја сам већ рекао  да је неуобичајна конференција  без тужиоца, 
међутим она суштински  није пореметила ову истрагу, обзиром да смо ми  
понављали и понављамо  изводбу  исте те радње коју су они радили и друге радње. 
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БОРЕНОВИЋ: Начелник Илић је рекао да сте га звали послије пресс 
конференције  и рекли да је то био  добра конференција, да ли сте сагласни са том 
пресс конференцијом? 

ЛЕПИР: Да, да, он је мене звао кад је изнио то, ја сам рекао начин  на који сте 
вршили радње у поступку је професионалан а суштину и садржај ми ћемо цијенити  
кад дође то и јесам га похвалио . Они су од почетка пратили дјечаков пут, 
провјеравали алибије, провејравали туче, вршили са камера провјере  гдје је био, 
заиста кад се гледа професионално су урадили, ја сам рекао професионално су то 
урадили, али садржај ћемо ми прегледати да ли има недостатака треба ли још нешто 
урадити и томе слично. 

БОРЕНОВИЋ: Када сте донијели одлуку да налаз крви и урина  пошаљете на  
токсиколошку анализу  у Београд да ли се можете сјетити од прилике? 

ЛЕПИР: Ја се не могу тачан датум сјетити, али  то је консултовао ме 
поступајући  тужилац. 

БОРЕНОВИЋ: Од прилике можда? 
ЛЕПИР: Не могу се сјетити, право да то мислим не могу датума, али знам да ме 

тужилац консултовао и да је донио наредбу и послато на анализу  у Београд. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте информисани да је инспектор који је требао вршити 

увиђај наводно опљачкане  куће телефонски обавјестио  вашег тужиоца  и који се 
сагласио да се не ради увиђај те наводно опљачкане куће у  тој улици? 

ЛЕПИР: Па да вам кажем, тачно је, увиђај  у тој кући наводно гдје је извршена 
провала није урађен и на увиђај за провале у пракси ријетко иду тужиоци, те увиђаје 
врше овлаштена службена слица са крим техничарем и у том колико сам ја 
информисан од тужиоца не могу се сјетити који је  био дежурни, рекао ми је да  
процјене службена лица да ли ће вршити увиђај обзиром да нема проваљивања, нема 
трагова, а за тај пропуст који је у домену полиције  мислим да је сад сам информисан 
да ли су дисциплински кажњени овај не могу се сјетити који у полицијској станици  
Обилићево или на неком  другом мјесту, не знам гдје. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Дана 29.03. Тужилаштво је запримило извјештај о смрти 
Давида Драгичевића. 

ЛЕПИР: Да. 
БОРЕНОВИЋ: То сте нам доставили у нашој информ, у вашој информацији. 
ЛЕПИР: Тачно. 
БОРЕНОВИЋ: Из достављеног извјештаја  произилази да се ради  о задесној 

смрти. Након прегледа свих доказа  од стране поступајућег тужиоца и мене као 
главног тужиоца  закључили смо да  нема  услова  за доношење наредбе о 
неспровођењу  истраге. Да ли ви то сумњате у налазе  полиције? 

ЛЕПИР: Не, не. Када је пристигао материјал ја сам први прегледао ту има  око 
стотине, већ тачно 151 доказ, значи записници о увиђају, записници о саслушању 
свједока, записници о изузимању предмета, вјештачење и тако даље, прегледао је и 
поступајући тужилац ког сам заступио, задужио за предмет  и  ја сам одмах реаговао 
а и он  да не , да је преурањено  донијети наредбу о неспровођењу  истраге, обзиром 
да треба  ту још доста да се провјери, проучи и да се још  додатно провјере околности  
настанка и повреда и начина провале у овој кући и тако даље. Тако да смо ми од тог 
момента одмах почели за провођењем појединачних истражних радњи. 
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БОРЕНОВИЋ:  Добро. Кажете 151 доказ, то је (јесте – Лепир) то је по кванитету 
велики број (јесте – Лепир) али квалитет? 

ЛЕПИР: Па квалитет управо због квалитета смо наредили да проводимо 
појединачне истражне радње и да нема  тада мислили смо  да је преурање као што и 
јесте и још је преурање доношење било какве одлуке, јер ми на чињеницама 
заснивамо одлуку, не можемо ми заснивати  одлуку на причама из града, на 
дописима појединих новинара који сами пишу и тако даље, ми темељимо наше 
одлуке на чињеницама. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Из информације коју смо добили од вас  која је јавна и 
достављена Анкетном одбору  јасно пише да је увиђај обавила дежурни тужилац 
24.03. и да је 29.03.  да је задужен тужилац Врећо да ради на овом предмету. Молим 
вас, реците ми  ко је радио на предмету између 24.03. и 29.03.? 

ЛЕПИР: Пазите, ја сам, ја сам Врећи најавио  прије неколико дана да ће он 
преузети тај  предмет, обзиром да предмет не може водити  тужилац са привредног 
одјељења, тако да је он контактирао и радио са полицијом, мојом усменом наредбом, 
а званично сам га именовао  кад само прегледали предмет. Тако да је и он с 
полицијом  радио пар дана, а дотле  оне наредбе код обдукције и осталог  извавао 
тужилац који је  био на увиђају. 

БОРЕНОВИЋ: Али формално  испада  да је у том периоду тих пет дана све 
препуштено полицији формално. 

ЛЕПИР: Слушајте па тужилац може издати наредбу  и написати   и усмено  да 
полиција ради, они су наши пуномоћници, они су овлаштена службена лица  и раде 
све као што и тужилац  може. 

БОРЕНОВИЋ: Добро, онда ми  још једном само потврдите значи ко је радио на 
предмету од 24. до 29.? 

ЛЕПИР: Од 24.  
БОРЕНОВИЋ: До 29.03.? 
ЛЕПИР: До 26.  ја сам прије именовао и рекао Врећи  да он ради , а до тад је 

ради поступајући тужиоц који је био  на увиђају. 
БОРЕНОВИЋ: Од 24. до 26.  
ЛЕПИР: Јесте. 
БОРЕНОВИЋ: Поступајући (који је био на увиђају – Лепир) а од 26. Добро. Да ли 

сте реаговали и на који начин  на уплитање у истрагу предсједника Републике 
Српске? 

ЛЕПИР: Пазите, ја сам  из штампе чуо да је предсједник  посјетио оца 
настрадалог, исто као што сам га и ја три пута примао на разговор и чин да породица 
тражи  обдукцију, односно реобдукцију  процјенио сам као право  породице која има 
право да тражи  обдукцију и то је њихово право и ја то нисам ништа могао. Зашто је 
то предсједник био па са њима разговарао  то је његова ствар, али то не повређује 
нашу истрагу, чак смо ишли и дотле  кад је био отац код њега, ја сам га и 
консултовао, они су тражили и замјену  тима истражнога у полицији, то је њихово 
право, исто је обдукција њихово  право, јер ми то нисмо могли спријечити, а да ли је 
предсједник утицао на њега  или је он молио предсједника да изврше реобдукцију то 
је њихова ствар. 

БОРЕНОВИЋ: Имам још два питања (може, може –Лепир) мислим да су доста 
важна  и  то очекуја јавност, обзиром да је у јавности  се говорило о интегритету  др 
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Карана да је знатно нарушен, можете ли нам рећи да ли је тачно да сте ви били 
судија  који је судио у предмету др Карана  узимањем мита на упитан налаз а за који 
је наводно помилован од стране  предсједника Републике Српске? 

ЛЕПИР: Тај је предмет окончан, па имам право да кажем. По мојој иницијативи 
одређен му је притвор и ја сам га притворио, не њега већ још  троје лица. 

БОРЕНОВИЋ: Да  ли и поред те чињенице можете онда вјеровати у поузданост 
налаза таквих доктора? 

ЛЕПИР: Ми не можемо се упуштати у то, сваки појединачни налаз ми цијенимо 
и процјењујемо и вреднујемо  у контексту свих осталих доказа. 

БОРЕНОВИЋ: Ја за сад толико, можда ћу и на крају ћу  имати вјероватно  још 
једно два питања. Колега Ђорђић, изволите 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Хвала. Горан Ђорђић, члан Анкетног одбора. Г-дине Лепир, 
ви сте 10.05. у Народној скупштини изјавили да цитирам вас: ''Јуче сам послао два 
тужиоца да однесу комплет материјал и једног обудуцента и другог у тимско 
вјештачење експерта у Загребу, примили су то и урадиће за седам дана'' 

ЛЕПИР: Па слушајте. 
ЂОРЂИЋ: моје питање извињавам се, моје питање је да ли је један од два 

тужиоца које сте послали како кажете  и тужилац Врећо? 
ЛЕПИР: Да 
ЂОРЂИЋ: Да ли је, је ли нам, можете ли нам открити који је обдуцент однио у 

Заграб? 
ЛЕПИР: Не обдуцент, није  обдуцент  ишао са тужиоцима, два тужиоца су ишла 

нисам ја рекао да је ишао  обдуцент, какав обдуцент, немојте молим вас то  да кажете. 
ЂОРЂИЋ: Не, не ја само желим. 
ЛЕПИР: Два тужиоца која поступају  у овом предмету су лично однијели  

налазе два обдуцента.  
ЂОРЂИЋ: То ми је потврдио г-дин Врећо, сад ја  вас само питам. 
ЛЕПИР: Не, не није ишао обдуцент ни један са њима болан, није то ни Врећо  

рекао кад то није истина. 
ЂОРЂИЋ: Не ја вас морам,  пазите морам вас питао јер сам питао г-дина  Врећу.  
ЛЕПИР: Не, не од два обдуцента  налазе и  документацију однијела су два 

тужиоца, а не обдуцент, није био обдуцент, шта ће им обдуцент. 
ЂОРЂИЋ: Добро. хвала. Да ли је до данашњег дана  дошао тај налаз? 
ЛЕПИР: Да вам кажем,  они су обећали врло брзо, не можемо рећи седам дана, 

врло брзо, али су онда јавили да им треба и овај токсиколошки налаз из Београда  па 
зато продужили. Токсиколошки  налаз у Београду урађен је неки дан и ми смо 
послали и очекујемо врло брзо  да ће коначно бити тај налаз. 

ЂОРЂИЋ: Добро. Тужилаштво је преузело вођење  случаја 29.03. званично, да 
ли је пракса да након тог периода  Управа криминалистичке полиције својим 
уредбама без сагласности тужилаштва проводи одређене радње? 

ЛЕПИР: Пазите ја не знам које су радње проводили  мимо наредба тужиоца 
послије тога обич, ми смо имали не могу сад навести колико састанака  са 
овлаштеним службеним лицима који су водили и ту договарамо макро шта ћемо 
радити, а онда појединачно они раде  по налогу тужиоца. 
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ЂОРЂИЋ: Добро. Да ли сте упознати да је Управа криминалистичке полиције 
својим дописом да не читам сад број дописа  од 8.05. ове године тражила од завода за 
судску медицину Републике Српске токсиколошки налаз? 

ЛЕПИР: Да, да и то  исто уз сагласност са тужиоцем. 
ЂОРЂИЋ: То је у сагласност са тужилаштвом и да ли је тачно да се тај предмет 

запримили да је одговор  Завода за судску медицину стигао 15.05.  
ЛЕПИР: Не знам датуме, немојте .... 
ЂОРЂИЋ: Г-дин Врећо је рекао да је 15.05. 
ЛЕПИР: Могуће, не знам датуме, не могу. 
ЂОРЂИЋ: Сад да вас питам  званично у тужилаштво је 15.05.  стигао одговор 

од Завода  за судску медицину, да Завод за судску медицину Републике Српске осим 
апаратуре која може радити само скрининг нема  није опремљена довољно да ради 
праву хемијску  токсиколошку анализу, значи  званично је то дошло у тужилаштво 
15.05.  

ЛЕПИР: Не знам. 
ЂОРЂИЋ: Ви сте, ви сте  9.05. наложили да се, да се комплет материјал  

обдуцената однесе на тимско вјештачење експерта у Загребу. Да ли сматрате да је ту  
прекршена одређена процедура? 

ЛЕПИР: Пазите ми смо  послије тога , нисам, пазите нисам сигуран узорке, 
узорке ткива мозга слали паралелно с тиме, а ове узорке  токсиколошке да ли су, кад 
су слали ти у Београд ја тачно не знам да би добили сада  ови у Загребу. мислим то су 
времена  не могу ја знати. 

ЂОРЂИЋ: Добро, то би свакако  у Београд морало бити  послије 15.05. кад сте 
званично  добили одговор. 

ЛЕПИР: Па вјероватно, вјероватно, то зна боље Врећо, пазите ја 
ЂОРЂИЋ: Не, не ја сам питао г-дина Врећу само желим да питам да ли је 

начелник УКП значи ви сте ми одговорили  пошто г-дин Врећо није знао,  значи 
пошто тужилаштво води случај значи уз сагласност са вама су  тражили званичан 
допис, да ли је пракса да иде допис од стране полиције  ане од стране тужилаштва? 

ЛЕПИР: Па може, па пазите  ми некад овластимо  полицију изузмите 
документацију ту и ту  они пишу дописе, то није суштинска повреда  никаква. 

ЂОРЂИЋ: У реду хвала. 
ЛЕПИР: Битна је суштина знате. 
БОРЕНОВИЋ: Изволите даље. Колега Гламочак 
НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Гдине Лепир, да ли су истражене пријетње које су вама 

упућене након што сте запримили предмет... 
ЛЕПИР: Па видите ја сам то на Скупштини  рекао морао сам рећи. 
ГЛАМОЧАК: Па добро, прошло је времена. 
ЛЕПИР: Да, да, прошло је и вријеме, те пријетње  кад сам ја пријавио ујутру 

дошло је 5-6 инспектора за технолошки криминалитет и они то истражују, исто тако 
у Сарајеву се истражује  и ја сам добио овај дојаву, односно саопштили су ми да је то 
тешко  утврдили обзиром да су постављали ловца да утврди то, међутим  то је 
поништено, ишло је преко Францку и Америке  тај допис преко ја не разумијем се 
много у ту технику. Информисао ме је  и предсједник високог савјета да се истражује 
исто у Сарајеву тако да ми немамо података још, ја бих волио да се то открије, али 
питање да ли ће се икад открити. 
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ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала. Да ли у досадашњем току истраге било неких 
других радњи ометања саме истраге? 

ЛЕПИР: Да вам кажем  ја сам одговоран човјек и цијеним вас као народне 
посланике, никаквих пријетњи није било, али ви сте свједоци, ако сте поштени људи  
а видим да јесте и знам вас све, јер гледам телевизију видјели сте под каквом 
пресијом ми радимо да је то заиста непримјерно у пракси, до сада невидљиво да се 
тужилац мој тужилац  и ја називамо саучесницима убиства, да смо  злочинци, да је он 
дебил, и тако даље и  тако даље, што је заиста врх, а ми формирали тим што у судској 
правосудној пракси и тужилаштву никад није било због тензије, због тога да 
утврдимо истину. Формирао сам тим  два тужиоца раде, ја надзирем, два тужиоца  из 
републичког тужилаштва, па то нема нигдје и опет нас називају злочинцима, 
учесницима у злочину и тако даље. Шта, добро то је терет наш али ви сте на 
Скупштини  видјели каква се пресија на нас врши, поједини новинари  шта пишу 
против мене против мог тужиоца и тако даље, то је страшно и морате нас разумити, а 
ми све дајемо, ко би био срећнији осим оца наравно од нас да ми откријемо или __и 
откријемо стварну истину, али видјели сте паметни сте људи, ми сад што год 
урадимо неће ваљати, што год урадимо неће ваљати, јер ће онај дио јавности који је 
против  нас ово је напад на институцију, а није на Желимира Лепира или на мога 
Врећу и остале  људе. 

ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала. али г-дине Лепир,  кад ћете квалификовати догађај, 
колико  ово стање овако може стајати неквалификовано? (пазите – Лепир) И да ли то 
прави одређене проблеме? 

ЛЕПИР: Ваше питање  ја умјесно и професионално, ви сте свједоци, гледате 
филмове, читали сте књиге, у Америци се 15% открије убистава, 15% се открије. 

ГЛАМОЧАК: Али да се квалификује 
ЛЕПИР: Зависи од  (истрага сама – Гламочак)  околности пазите ми ћемо све 

радње предузети све што могу , може и што је могуће у датим околностима да 
дођемо до истине, али пазите то је поступак. Ево видите  ми сад блокирани смо  
чекамо ово, па дође ово, ми смо саслушали сјасет свједока, ја сам лично саслушавао са 
мојим тужиоцима, извршимо једну  реконструкцију, рекао сам  да о том не  могу вам 
причати, лично сам  учествовао, заиста трудимо се, они нас опет неодговорни 
пијединци  који циљано желе да оспоре ове институције нападају и вријеђају, шта 
доживљавамо видјели сте као људи, а то је страшно. Ја не могу се упуштати са неким 
блогером да ја сад оспорвам што он пише, он то жели да  расправља, а видите шта је  
посљедица ви сте законодавно тијело нисте ви,а ли је Скупштина укинула кривично 
дјело  клевете и увреде да и то, та дјела  егзистирају сада пола ових  несавјесни 
писаца било у затвору, а сада тог дијела нема, има закон о заштити од клевете  да ја 
њега морам тужити код суда за увреду клевете  па не може наплатити своју 
сатисфакцију (добро – Гламочак)  ...и тако даље. 

ГЛАМОЧАК: То је друго. Е де ми реците г-дине Лепир ви сте одбацили овај 
извјештај министарства који је указивао  како сте ово рекли из којега је  
произилазило да се ради о задесној  смрти, нисте прихватили ту квалификацију, у 
чему је био проблем да квалификујете по непознатом  извршиоцу и да се води 
истрага по непознатом извршиоцу? 

ЛЕПИР: Пазите, па ви сте то добро рекли, из материјала које је доставила 
полицијски орган произилази задесна смрт (да – Гламочак)  међутим, кад смо ми 
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прегледали видјели смо да не можемо донијети  одмах такву одлуку, треба се много 
тога  још шта провјерити, па не можемо ми квалификовати,  како ћемо друкчије 
квалификовати него КТА значи не зна се извршилац, не зна  се дјело и зато 
провјеравамо да би могли дефинисати дјело, зато проводимо посебне истражне . 
Колико ћемо још времена  имати да ли ћемо то квалификовати као убиство, као 
тешко убиство, као задесну смрт ми још не знамо док све не исцрпимо могућности у 
посебним истражним радњама.  

ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала. У вашем излагању у Скупштини  и у предметима  
овим који су дошли  данас помињу се двије туче, једна је пред кафићем чини ми се 
''Мета'' и друга наводно пред Металском школом. МОжете ли ми  у досадашњем току 
истраге у којој од туча су могле наступити  ове повреде на Давидовом тијелу? 

ЛЕПИР: Ја вам могу само рећи  ради  тајности истраге  ми смо  у потпуности 
апсолвирали  са свих аспеката и алибија и вјеродостојности  исказа и повреда прву 
тучу у ''Мети'' апсолвирали смо нећу  да вам кажем резултате. Апсолвирали смо и 
другу тучу  наводно тучу између металске  школе и Рајфајзен банке. Нећу вам рећи 
садржај јер то ће бити у контексту када обратимо се некад јавности  биће сложен 
ланчано сваки догађај  појединачно  да се види слика  кретања све радње,  које су 
предузете да се утврде чињенице на темељу којих би могао  резултирати тужилачка 
одлука. 

ГЛАМОЧАК: Значи  биле су двије туче, је ли се слажемо? 
ЛЕПИР: Не, то вам не могу рећи  да су биле двије туче 
ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала. Вршили сте реконструкцију провалне крађе  у ову 

кућу, да ли  је  реконструкција искључила  провалну крађу или и даље постоје основи 
сумње  да је извршена провална крађа  од стране Давида? 

ЛЕПИР: Питање је одлично  ја вам због истраге не могу одговорити на то. 
ГЛАМОЧАК: Хвала. Да ли је оспорена верзија  пада Давида у Црквену? 
ЛЕПИР: Нисам чуо? 
ГЛАМОЧАК: Да ли је оспорена ова криминалистичка верзија полиције пада 

Давида у Црквену  да је сам пао? 
ЛЕПИР: Пазите, она, ми још то не знамо зато смо и дали на експертизу оба ова 

налаза  вјештака која су урађена. 
ГЛАМОЧАК: Да ли вам је познато када и гдје је пронађен лаптоп наводно из 

ове провалне крађе? 
ЛЕПИР: Па да вам кажем, ја сам главни тужилац, детаље у предмету немојте ме 

то питати, ја имам 33 тужиоца (добро, хвала вам – гламочак) 10.000 предмета, али 
ово детаљније контролишем, али  не могу детаље вам рећи. 

ГЛАМОЧАК: А можете ми одговорити  у вашем извјештају сам видио да су  
адвокати које је ангажовао  отац  од покојнога Јовишевића адвокати и још један  
тражили изузеће  тужиоца Вреће (јесте ја сам...- Лепир) из којих разлога? 

ЛЕПИР: Ја сам, пазите  ја сам то на Скупштини рекао  
ГЛАМОЧАК: Да, да, из којих разлога су тражили изузеће? 
ЛЕПИР: Тај разлог гдје су тражили наводно да је поступајући тужилац (да- 

гламочак) једно вријеме радио  у специјалном тужилаштву  гдје је радио чини ми се 
као истражитељ и овлаштено  службено лице Илић, (да- Гламочак) то је био мотив и 
разлог  наравно ја сам рекао по закону не може оштећени тражити изузеће и ми смо 
одбацили тај приједлог захтјев. 
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ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала вам. Да ли је љекар Миљковић  који је био на лицу 
мјеста  сачинио свој извјештај  са лица мјеста о прегледу тијела мртвозорник? 

ЛЕПИР: То је мртвозорник (да мртвозорник – Гламочак) право да вам кажем 
(нисте у току – Гламочак) то нисам у току, вјероватно  је написао, морамо је 
написати. 

ГЛАМОЧАК: Де ми реците говорили сте о овој другој обдукцији, је ли 
тужилаштво дало налог за обдукцију? 

ЛЕПИР: Не.  
ГЛАМОЧАК: Није. 
ЛЕПИР: То је породица тражила обдукцију, али смо ми ради коректности и 

отац је био код мене ,у два , мислим да је био три пута, ми нисмо навели другу 
обдукцију, то је реобдукција коју је тражила породица и тако даље, али смо послије 
тога обзиром да је било неких нејасноћа  и било је чак и разлика, то могу говорити 
јер се обдукциони налази се прочитани су знају се па смо слушали тог вјештака, на 
околности  да се усагласе. 

ГЛАМОЧАК: Да, а је ли се могло без ваше сагласности доћи до тијела (може, 
може породица – Лепир) прићи тијелу (породица може тражити – лепир)  и вршити  
обдукцију, је ли се могла вршити обдукција без сагласности  тужилаштва? 

ЛЕПИР:Не може вршити  породица обдукцију, па ми обдукцију  вршимо када 
има  основ сумње да је учињено кривично дјело (не, а да ли је овај љекар могао – 
Гламоча) а ако нема  обдукцију ( извршити обдукцију  без ваше сагласности – 
Гламочак) па може због (да приђе  тијелу – Гламочак)  може породица  тражити 
увијек. 

ГЛАМОЧАК: Па може породица тражити, а да ли ви онда дате сагланост? 
ЛЕПИР: Не, не  дајемо ми сагласност, што ћемо ми давати ми радимо само кад  

има захтјев, овај основана сумња  да је учињено кривично дјело. Пазите, у пракси 
имате  породица доживи. 

ГЛАМОЧАК: Па јесте ли знали да ће бити  друга обдукција? 
ЛЕПИР: Нисмо знали (нисте знали – Гламочак)  нисмо...(није присуствовао 

тужилац није ту- Гламочак) нисмо, нисмо  знали, овај  млад човјек умре  од срца, ми 
немамо сумње да је кривично дјело али родитељи кажу хоће обдукцију они ураде 
обдукцију  без нас, то је тзв. клиничка породична обдукција коју не дајемо ми  
сагласност, он има право да за своје  дијете да утврди смрт. 

ГЛАМОЧАК: Добро. Хвала вам, немам више питања предсједниче 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Изволите даље. Миланко 
МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: захваљујем се г-дину Лепиру  што си дошао на 

сједницу Анкетног одбора да одговорите на наша питања. Као што је за вас ово 
специфична ситуација  преседан тако је  и за нас народне посланике. То произилази 
сигурно из  одређених околности у које је и Народна скупштина а и ви као 
тужилаштво доведено. Говорили сте о томе и на сједници Народне скупштине 
Републике Српске  да тај притисак јавности а и други који су прије вас давали изјаве 
пред Анкетним одбором  да је представља преседан и да има утицај на цијели овај 
процес. Да ли је то тако и даље мислите да је то? 

ЛЕПИР: Па да вам кажем, ви сте човјек од угледа народни посланик, кад вам 
неко пише у новинама  или пие на оним својим порталима да сте криминалац, да смо 
саучесни у убиству, а ми водимо истрагу и мимо правила колико смо тензију ставили 
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да смо тимски урадили, како вас не би то не вријеђало већ утиче на човјека то, ја не 
могу спавати због овог предмета, прем да сам све у животу прошао  што каже игман 
Стефану у Горском вијенцу  ја сам прошао сито и решето и спознао свијет, свеколики  
све што бива и што може бити мени ништа непознато  није у кривичном праву, али  
ово нисам никад доживио. 

МИХАЈИЛИЦА: Реците ми, односно рекли сте већ да је тужилац Врећо од јутра  
26. био укључен односно да је практично водио. 

ЛЕПИР: Са полицијом да. 
МИХАЈИЛИЦА: Од јутра 26. а кад је званично запримио предмет? 
ЛЕПИР: Званично смо ја и он добили предмет 29. и ја сам га први читао а онда 

је послије он  читао, то је чини ми се био чини ми се чак да  знам четвртак да је био 
кад смо запримили 29. може се провјерити, чини ми се  да је био четвртак, сјећам се 
тога.  

МИХАЈИЛИЦА: Значи 29. сте званично односно г-дин Врећо је запримио 
предмет. Рекли сте у Народној скупштини Републике Српске  сљедеће: Када сам 
добио предмет 29. значи предмет за Окружени, прикупљање доказа, то је био 
четвртак, назвао ме је министар и замолио обзиром на јавност, на осјетљивост 
предмета, да процјенимо можемо ли што прије донијети тужилачку одлуку.  

ЛЕПИР: Тачно. То је тачно (хоћете мало појаснити – Михајилица).... да вам 
појасним, мене је министар  назвао и рекао да је достављен материјал, поразговарали 
смо,в ећ су  биле те тензије протести и тако даље и фино ме је замолио можете ли  ви 
донијети брзо тужилачку одлуку  у том смислу, ја сам му одмах рекао наравно 
министре не можемо овај дан, не можемо ни народних дана  док ја не проучим 
предмет, док не видим са поступајућим тужиоцем да процјенимо да ли можемо то, 
заиста је то тако и послије тога није ми се више ни јављао. Ми смо донијели одлуку 
да идемо у појединачне  извршне радње и почели смо истражне радње и то више 
нико  није ни оспоравао. 

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је од  високих функционера МУП-а прије или послије овог 
позива  прије конференције за штампу или послије конференције за штампу било 
каквих састанака на којима  је тражно или позива  на којима је тражено да се ова  
истрага оконча односно да се предмет затвори? 

ЛЕПИР: Да,  да вам кажем у току тога у нередним данима  имали смо  састанке 
са директором полиције, са овлаштеним службеним лицима  ја и мој тужилац и мој 
први замјеник, јер имам два замјеника  из разлога што је отац  кад је долазио код 
мене изражавао  сумњу на поступајућег овлаштеног службеног лица Илића да се он 
искључи изи истраге и они су на те околности  са разговарали смо са директором 
полиције на састанку и говорили смо им које радње даље  предузимамо са 
полицијом, у међувремену послије тога услиједила је и замјена  овлаштеног 
службеног лица да је дошао Кострешевић   умјесто овога то је ствар управе  полиције 
и ми смо то прихватили нема никаквих проблема. 

МИХАЈИЛИЦА: Нисте ми баш. 
ЛЕПИР: Па ви сте питали шта сте разговарали, разговарали смо на ту тему, јер 

је тражено да се измјени  руководни радник полиције  овлаштено службено лице ја 
сам рекао то је ваша ствар. МИ вршимо  појединачне истражне радње поново све које 
сте ви радили и друге у међувремену  услиједила је и замјена то је њихова ствар, не 
могу ја. 
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МИХАЈИЛИЦА: Ви констатујете у информацији  коју сте нам доставили 17. маја 
2018. године  да из достављеног извјештаја, а мисли се на извјештај  Управе за 
организовани и тешки криминалистет МУП-а  Републике Српске  да је произилазило 
да се ради о задесној смрти? 

ЛЕПИР: Да, када се прочита материјал и кад сам га ја прочитао из садржаја  
материјала произилази да се ради о задесу, о задесној смрти.Пазите морамо да 
разјаснимо,  нама полиција није доставила извјештај о задесној смрти, они су 
доставили извјештај о предузетим радњама  и мјерама у вези смрти Драгичевића, а 
из свих радњи  на крају закључка произилази да је то задесна смрт, али ми то 
наравно  ишли смо даље у провјере и, а није нико написао  задесна, али произилази 
да је то задесна, јер су они заокружили  радње предузете у погледу откривања свих 
околности како је дошло до смрти. 

МИХАЈИЛИЦА: Високи представници МУП-а  су овдје а везано за претходно 
питање  тврдили да су они у свом извјештају од 28. марта навели да је непознат и 
неутврђен начин  смрти Давида Драгичевића? 

ЛЕПИР: Па да боме, па нормално, па тако произилази из тога, али начин 
завршетка како одлази произилази  да је то задес, нормално. 

МИХАЈИЛИЦА: У Народној скупштини Републике Српске  приликом обраћања 
сте рекли да сте провјеравали  прву тучу која је била  онако безазлена туча? 

ЛЕПИР: Да, провјеравана је и у првом поступку и провјеравали смо ми, а о 
садржају не могу сада  да вам ја говорим и алиби и остало провјере  све све урађено 
два пута, два пута смо то урадили. 

МИХАЈИЛИЦА: Већ сте рекли да не можете рећи 
ЛЕПИР: Не могу сад да вам причам детаље, кад једног дана кад буде ми ћемо 

онда .... 
МИХАЈИЛИЦА: То сте већ рекли  да. Да ли заживотне повреде, заживотне 

повреде представљају кривично дјело, заживотне повреде представљају кривично? 
ЛЕПИР: Па свака повреда, лака повреда  ако је лаке природе она је повреда 

лаке природе, ако је тешка она је тешка  повреда, па свака заживотна повреда  има 
своју квалификацију. 

МИХАЈИЛИЦА: Питам конкретно да ли заживотна повреда се квалификује  као 
кривично дјело? 

ЛЕПИР: Заживотна повреда? (да- Михајилиа) па зависи од околности, може  
бити дата у нужној одбрани да није кривично дјело, али она је као повреда повреда, 
да ли ме разумијете? Физичка повреда може бити  падом самим  нанешена себи, 
зависи од околности  не можемо одговорити на да или не.  

МИХАЈИЛИЦА: Ви сте рекли, а везано за  ово зато што је повезано и врло  
важно а и до дана данашњег ви нисте  квалификовали дјело, а везано зато и то јесте у 
суштини  ја бих рекао рекација и стручне и опште јавности  и јавност уопште (да, да – 
Лепир) и родитеља  да нисте могли донијети одлуку тужилачку о неспровођењу  
истраге, али не можете ни  донијети наредбу  о провођењу истраге против 
непознатог или непознатих извршилаца кривичних дјела јер нам зато  хвале основи 
сумње, а не  основана сумња који је већи степен  вјероватноће да је учињено 
кривично дјело? 

ЛЕПИР: Тачно је тако. Пазите, да би донијели наредбу о спровођењу истраге за 
тешко или за убиство, ми морамо   онда имат основ сумње, тачно сте  рекли не 
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основану већ  основ сумње. Ми у овом случају  процјењујемо да немамо такав основ 
сумње, а  не значи  да ли ће се он у даљој истраги  открити, зато и вршимо 
појединачне извршне радње да би утврдили чињенице на темељу којих можемо 
извести закључак односно донијети  тужилачку одлуку, па то је интенција 
истраге.Јер шта бисмо ми, ако дозволите, шта бисмо ми доживјели да смо донијели  
наредбу о неспровођењу истраге, а послије кад би се вршиле радње утврдили да то 
није то, а шта бисмо доживјели да  смо донијели одмах наредбу о провођењу истраге  
за тешко убиство, а послије немамо никаквих индиција  и доказа зато па онда би 
сами себи скочили за врат. Зато се врше посебне истражне радње  да би на темељу 
чињеница донијели  правилну ту коначну одлуку .  

МИХАЈИЛИЦА: Колико тужилаца  тренутно ради на овом предмету? 
ЛЕПИР: На том предмету  ради Врећо  као тужилац који је  задужио спис, и 

други тужилац из одјела за крвне и сексуалне деликте и два тужиоца из републичког  
тужиоца који врше надзор, то је четверо и ја контролишем  и свако јутро ме 
информишу  односно можда преко дана шта се ради, долазе и Кострешевић који је 
сада овлаштено службено лице на састанке са појединцима овлаштених службених 
лица  које врше одређене истражне радње по нашем налогу. 

МИХАЈИЛИЦА: Да ли је  на било који начин  посебно одјељење републичког 
тужилаштва укључено? 

ЛЕПИР: Посебно, па слушајте, више, можда нисте упознати са статусом  то тзв. 
специјално одјељење, оно није више то, оно је у саставу републичког тужилаштва а 
два републчка  тужиоца врше надзор значи оно као непосредно  као оно  није уопште 
укључено (па то питам – Михајилица) пазите,  кад би било тешко убиство  став 8.  

МИХАЈИЛИЦА: Не питам вас ово без разлога. 
ЛЕПИР: Онда би били  надлежни они , а  не би ми. 
МИХАЈИЛИЦА: Не питам вас   ово  без разлога врло добро знам  зашто питам 

(добро, добро –Лепир) а схватио сам када кажете (да, да- Лепир) надзор (да,да  
надзор надзор само надзор – Лепир)Да ли је одлука  министра унутрашњих послова 
од 19. априла  у којем је надлежност за вођење овог поступка  од стране полиције 
премјештена пренесена  из Управе за организовани и тешки криминалитет на 
Управу  УКП односно  управу криминалистичке полиције на било који начин утицала 
или онемогућила или да се овај поступак? 

ЛЕПИР: Шта да се поступак? 
МИХАЈИЛИЦА: Води професионално и да се све шта је по закону ... 
ЛЕПИР: Па да вам кажем , ја не могу да се мјешам у организацију и 

субординацију  полиције, пазите управа њихова  која је преузела тај предмет 
вјероватно по њиховим правилима има, за нас овлаштена службена лица  једнака по 
статусу и овлаштењима  да ли раде у управи оној или овој  то је њихова ствар  и 
организација да вам кажем. Наше  је да је закондоавац дао могућност по одредбама 
ЗКП да овлаштена службена лица  поступају по захтјеву тужиоца и да проводе  све 
радње које су дозвољене по ЗКП-у. Јер пазите кад би непосредно људи  неки многи не 
схватају  каже истрагу води тужилаштво, тачно али дефакто не иде тужилац на терен 
иде у неким случајевима, то раде овлаштена службена лица  зато  јер имају 
овлаштења. Њихова је ствар ту и ми немамо ту никаквих проблема, чак одлично 
сарађујемо са Кострашевићем као  и осталим свим службеним лицима који обављају 
те дужности. 
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МИХАЈИЛИЦА: И ви сте и министар унутрашњих послова  и у Парламенту а и 
овдје  пред Анкетним одбором и други  високи функционери  МУП-а рекли  да се 
ради ипак о преседанима када је, јер ово моје питање малоприје је повезано  управо с 
тиме да је чињеница да  је овдје мјењан и тим дакле и управа и тим инспектора и 
патолога односно људи укључених у обдукциони налаз и тужилачки тим и да то није 
баш зато је ово питање било. 

ЛЕПИР: Тужилачки тим  уопште није мјењен, он је постављен, како ће бити 
мјењан. Ја кад сам поставио  и поступајућег тужиоца и овог другог  тужиоца и 
надзорни тим од  два тужиоца  републичка он није мјењан,  он је остао.Ми нисмо 
мјењали обдуценте, ми смо имали  једног обдуцента  породица је ___другог  
обдуцента, то је јасно мислим нема шта. (неспорна је – Михајилица)А друго што је 
полиција мјењала  овлаштено службено лице да ли је из управе ове или оне то је 
њихова ствар  нама то ништа не мјења однос и рад јер су то  све овлаштена службена 
лица. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. је ли то то?  Хвала. Колега Калабић, изволите 
ДРАГО КАЛАБИЋ: Добар дан, Па ево ја ћу се исто тако на почетку сложити са 

констатацијом коју сам рекао  и тужиоцу да је ово преседан, да смо први пут унијели 
истрагу у Парламент и сад нек на је Бог на помоћи даље како ће то изгледати, али  о 
том по том.Рекао сам ја да сам  седам година радио са тужиоцима и судијама истраге  
и нећу вас питати истражне радње, зато што се не осјаћем  способним да их цијеним, 
да су то високо стручна питања и да ћу прекршити свој принцип да ти  детаљи нису, 
нису  за јавност и они угрожавају постулат да је истрага  у току јер онда је истрага  на 
изволите, али о том по том,  то је сад вјероватно се са многима  око тога разликујем, 
али то је мој став.Оно што сам ево већ добио доста одговора  питао сам то и 
поступајућег тужиоцаа па вас нећу понављати  али ево неки пар ствари да 
разјаснимо јер видим има некад нејасноћа око термина терминолошки  људи некад 
не разумију једну ствар па добије се сасвим друго тумачење.Да ли је до овог момента 
вама  као главном тужиоцу  у било којој форми у било којој фази било спорно 
поступање  полиције у свим овим радњама које су проводили било самостално  било 
по вашем налогу и имали икаквих елемената противзаконитог потупања, 
опструисања истраге или народски речено  ометања или подметања? 

ЛЕПИР: Не, да вам кажем извјештај који је полиција доставила у оном саставу 
овлаштених службених лица  је урађен професионално, ја сам вама рекао  то, то сам 
рекао Илићу да је професионално урађен, али није садржај довољан да би ми 
донијели тужилачу одлуку зато. Е сада када се  измјенио руводно лице овлаштених 
службених лица, Кострешевић ми је изузетно исто добро сарађујемо, одржавамо 
консултативне састанке договарамо се, јер ту долази још он је руководилац он има 
своје инспекторе овлаштена службена лица и на том плану  нема никаквих проблема. 

КАЛАБИЋ: Ја вас ово питам  због тешких оптужби на њихов рачун  а ви једини 
имате (па како да не – Лепир)  ви имате увид у оно што су они радили (ми имамо, 
тако је и ми цијенимо – Лепир) и  молим вашу оцјену  о том. 

ЛЕПИР: нема никаквих пропуста  ништа није рађено мимо нас, ништа није  без  
наших сазнања и никаквих опструкција нема. 

КАЛАБИЋ: Добро.  Да ли је икада игдје полиција односно овлаштени радници 
МУП-а формално игдје  написала да се ради о задесној смрти? 

ЛЕПИР: Не. Формално није нигдје. 
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КАЛАБИЋ: Разумио сам да сте ви из  њиховог извјештаја  (тако је – Лепир) ви 
сматрали  да у том ( закључили- Лепир)  моменту. 

ЛЕПИР: Па знате зашто? – ми смо закључили зато што је извјештај завршен и 
достављен на одлуку, а из свих оних радњи  како се кретао настрадали  завршетак је  
испада да је то задесна смрт. 

КАЛАБИЋ: Ово сам вас питао због многобројних навода да је полиција 
написала. 

ЛЕПИР: Ма  не није није није, то није тачно. 
КАЛАБИЋ: Чисто да разјаснимо  значи ја не доносим свој суд него само да. У 

овом моменту хоћемо ли се сложити да сте ви  на челу институције која је једино 
одговорна за расвјетљавање овог случаја? 

ЛЕПИР: Да. Кратко и јасно да. 
КАЛАБИЋ: И да је једина одговорност  на вама као шефу и поступајућем 

тужиоцу у смислу  свих других институција, рачунајући припадајуће институције   и 
које раде у сарадњи  са вама али да сте ви ту главни  што се тиче? 

ЛЕПИР: Тачно. 
КАЛАБИЋ: Свјесни те врсте одговорности  да ли  сматрате да има  ваше 

одговорности у смислу да сте малоприје спомињали притисак јавности  и све остало 
и на све оне оптужбе које дуго времена  висе у јавности врло су тешке и ви сте данас 
о њима  говорили да ли сматрате да сте требали  више наступати  у јавности барем 
када су у питању ове тешке квалификације које немају везе са истрагом које ничим  
не угрожавају истражне радње, да ли сте се осјећали позваним да ви у једном 
моменту или чешће кажете  некакав свој суд о свему томе? 

ЛЕПИР: Пазите, да вам кажем једну ствар, ја сам што се тиче овога предмета 
као главни тужилац ја имам, имам обзиром да смо  ми друго по величини 
тужилаштво  у БиХ веће је само Сарајево, потпарола за односе са јавношћу. Ја сам се 
писмено три пута  обраћао јавности, последњи пут имали сте прилике  и садржајније 
и са већим образложењем, али  не могу ја у току истражног поступка мени  поставља 
нпр. нека телевизија 40 питања  да одговарам директно из истраге, не могу ја 
то.Друго, квалификације  према мени према мом тужиоцу  и тако даље, не могу ја се 
упуштати  у расправу писмену са Васковићем, то није мој ниво,  ви знате ко је тај 
човјек. Ја кад би то, мада он тражи  то да ја расправљам, ја то игноришем. Сваки 
савјесни грађанин човјек  ево и овога инспектора  овдје бившег вријеђа ме, напада ме 
у глобу а онда ме и фали колико смо ја и он открили кад сам био  судија окружност 
суда __ и убица и осталих (добацивање)  (комешање)  

КАЛАБИЋ: Па немојте сачекајте да ја завршим (комешање) 
ЛЕПИР: Мислим, ја кад би се  у то упуштао , то није мој ниво 
КАЛАБИЋ: Да, питао сам вас, а ево сад ћу вам рећи што сам вас питао молим 

вас, питао сам вас јер ви сте поменули  термин притисак јавности ,да ли сте у цијелом 
овом времену  урадили и једну радњу вођени искључиво  притиском јавности? 

ЛЕПИР: Нисмо, али ми то дурамо и тежак нам је  посао под оваквим притиском 
радити. Ви то као људи  треба да разумијете, а мислим да разумијете стварно. 

КАЛАБИЋ: Нећемо се, нећемо се ту сложити тужиоче, ја мислим да свака 
професија у неком времену  има неки свој притисак јавности, војска га има у рату,  
тужиоци у овако деликатним случајевима, не знам ни ја остали сад  да не набрајам 
овдје. Шта хоћу да кажем? Да ли ћемо се сложити или не, ја сматрам да  сте ви у овом 
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случају једини одговорни  да дате, ја нисам појединачно  никад говорио, ја сам 
говорио о јавности, сложићете се да је дошло до узмирења јавности? Сложићете се да 
постоје много тога мимо овога што сте ви спомињали и да сте ви  могли или требали 
због тог односа са јавношћу  који сте дефинисали какав је дати јер сте једини 
позвани  а у том празном простору је остало је да други који нити  су овлаштени, 
нити позвани нити одговорни, констатовали смо  да сте ви то једини да дају свој суд 
о важним питањима јер су оптужебе на рачун институција врло тешке,  на рачун 
појединаца, не само појединаца не знам много  је тога, зато сам мислио мој став ми не 
морамо се сложити да опет наглашавамо мимо конкретних истражних радњи, мимо 
конкретне истраге да ли су се могле при јаснијем обраћању јавности нисам мислио о 
полемикама, свађаама не знам ни ја, некакав други вид обраћања да ли су могли дати  
јер по мени једини овлаштени  да дате  тај свој суд о неким ставовима, јер нећу сад 
улазити да, отишли би далеко  јер тога је много и ви сте то рекли  и ја то разумијем 
да је, али ево моја је процјена да сте то , да сте то требали имамо и ову врсту 
притиска. Ја разумијем, значи овдје се ради  о једном временском периоду 
доквалификације, полиција нема сагласност, нема право, нема могућност и није 
квалификовала већ је послала извјештај  на вама је да извршите квалификацију. Да 
ли смо сви  свјесни да то тренутно  прави велики проблем тај период до момента не 
мислим разрјешења цијелог случаја, него барем  до момента квалификације? 

ЛЕПИР: Па јесте, да вам кажем  истрага траје и како ћу ја сваких  10 или 5 дан 
обраћати се јавношћу кад ја немам, не могу говорити садржај, заиста сам три пута 
писмено  се обраћао јавности, саопштење за јавност, ви сте то добили. Последње и 
садржајније и дуже и онда би испало депласирано и на неки начин да ја оправдавам 
се  пред. Ја кад осјетим тренутак  саопштим оно докле смо дошли да не повређујем  
тајност истраге и тако даље, немамо разлога, камо среће да ја могу излазити чешће, 
али шта ћу ја не могу ја сад причати о даљњим поступцима и садржају шта ћемо 
радити. Ја разумијем и новинаре  кућа и писане штампе и тако даље који траже 
информацију, али таква је ситуација код истрага. Е сад колико ће то трајати па не 
могу ја то предвидјети. увијек се нешто открива идемо провјерити ово, радимо на 
овоме, треба вријеме  док с изврши ово вјештачење и тако даље.Да би дошли до 
чињеница опет сам рекао на темељу којих можемо дефинисати  и донијети 
тужилачку одлуку  о чему се ради. То је сад субјективна процјена, ви кажете да смо  
мало се  обраћали јавности ја мислим да сам  у довољној мјери. Неко каже могао си и 
овако и онако, то је сада ствар процјене, али ја водим рачуна о томе  да јавност 
саопштим.Ја се не упуштам у полемике са појединцима  видјели сте, јер прво није 
ниво, а друго  испало би да ја полемишем , не може таква је слобода  сада пише ко 
шта хоће, нема  кривичног дјела увреде и клевете и треба ићи на суд туживати, то ми 
нећемо. (добро, ево завршавам- Калабић)   ту вашу примједбу ја прихватам као .... 

КАЛАБИЋ: Добро. Завршићу, нећемо се сложити  само из разлога то можемо 
неком другом приликом јер ви сте увели термин притисак јавности на неки начин 
сте се  мало и пожалили  на њега, ја мислим да моћне државне институције не би 
смјеле  уводити тај термин и да то зато њих, за њих не би смјело постојати, а ако 
мисле они процјене  да постоји да такав притисак јавности да они процјене, онда 
мислим да би  одговор требао бити адекватнији али ево да се не враћамо на то. 
Говорим  само о том односу, може бити тако како ви кажете,  а може бити и овако  
како онај како ја кажем и ја завршавам једним питањем  које овако мало неуобичајно  
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тужиоче мало сте се пожалили данас, разумијем вас, али ево и питање: јесте ли 
размишљали о оставци? 

ЛЕПИР: Уопште  о том нисам  никад размишљао, зашто да поднесем оставку? 
Због чега? (ја само питао – Калабић) све је поштено провесионално радим, нема,  моја 
савјест је чиста, немам мрље у животу, вршим законито професионално стручно са 
сарадницима посао  уопште ни размишљао о томе. 

КАЛАБИЋ: Захваљујем на свим одговорима. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Имаћу ја још пар питања накнадно ако дозволите. Ви сте 

рекли да сте узорак мозга  послали на анализу у Београд, је ли тако? Је ли тако? 
ЛЕПИР: да, да 
БОРЕНОВИЋ: Како сте могли  послати. 
ЛЕПИР: Пазите, не могу се сјетити да ли Београд или Загреб,  нисам сигуран. 
БОРЕНОВИЋ: Негдје, или у Београд (да, да, да – Лепир)  значи узрок мозга сте 

послали или у Загреб или у Београд (да, да, да – Лепир) како сте могли послати када 
није уопште  узет узрок мозга? 

ЛЕПИР: Јесте узет, накнадно узет. 
БОРЕНОВИЋ: Кад? 
ЛЕПИР: Па мислим код друге обдукције да је било. 
БОРЕНОВИЋ: Које друге обдукције? 
ЛЕПИР: Па реобдукције. 
БОРЕНОВИЋ: Реобдукције?  
ЛЕПИР: Да. 
БОРЕНОВИЋ: Да ли је накнадно  вршена ДНК анализа у наводно опљачканој 

кући? 
ЛЕПИР: ДНК анализа  мислим да је сада, сада се врши ДНК на предметима,  

нисам сигуран, али мислим да се врши. 
БОРЕНОВИЋ: Добро. Ви сте рекли да не знате да је токсиколошки налаз др 

Карана  да уопште нема  никакву доказну снагу  у судском поступку? 
ЛЕПИР: Нисам ја рекао да нема доказну, како сам рекао, како сте. 
БОРЕНОВИЋ: Ви сте рекли да не знате да ли налаз токсиколошки налаз др 

Карана има. 
ЛЕПИР: Ма сваки налаз има своју вриједност, нисам ја то рекао. 
БОРЕНОВИЋ: Је ли  има он (па не знам ја  то- Лепир)  судску вриједност?  
ЛЕПИР: То сад ми утврђујемо да ли  има цертификад да може бити, ако нема 

онда наравно неће бити . 
БОРЕНОВИЋ: Ево прочитаћу вам (па да – Лепир) др Каран  одговор на моје 

питање гдје он каже да је токсиколошки налаз или потврда тог налаза нема доказну 
снагу у  судском поступку. 

ЛЕПИР: Ко је то рекао?  
БОРЕНОВИЋ: Да ли сте обавјестили МУП, тужилаштво да такав токсиколошки 

налаз који сте ви радили  нема доказну вриједност у судском поступку? Др Каран 
одговара:  то је опште познато, то они  знају. 

ЛЕПИР: То је његов, то је његова, то је његово мишљење. Па зашто се врши,  
врше токсиколошки налази да се оцјењује нека,  нешто се утврђује њима (ви сте – 
Бореновић) а да ли је он овлаштен и има ли цертификат то је друга ствар. 

БОРЕНОВИЋ: Па је ли има шта? 
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ЛЕПИР: Па не знам ја, ми сад утврђујемо (а не знате ви то- Бореновић)  ми то 
сад утврђујемо да ли има или нема (добро – бореновић) по ... 

БОРЕНОВИЋ: Да ли сте икад  за ових 60 дана  поставили током досадашње 
истраге питање да ли наведене повреде  главе могу довести до потреса мозга и 
губитка свијести или бар помућења  свијести тј. губитка оријентације у простору  и 
да се на тај начин човјек у бесвјесном стању  може  много лакше утопити? 

ЛЕПИР: Ми смо управо  због тога и послали  на анализу  узроке мозга. 
БОРЕНОВИЋ: Али их нисте питали  још увијек. 
ЛЕПИР: Кога питати? 
БОРЕНОВИЋ: Обдуцента. 
ЛЕПИР: Па добићемо ми налаз о томе, ми ћемо добити  налаз да ли је могао. 
БОРЕНОВИЋ: Хвала. Ви сте јасно у акту који сте послали нама у Анкетни одбор 

утврдили  да на основу извјештаја који сте примили  о смрти Давида Драгичевића  у 
којем, из којег произилази да се ради  о задесној смрти да нема услова за доношења  
наредбе о неспровођењу истраге. На пресс конференцији  о којој смо говорили 
начелник једне од управе  полицијске је рекао: овдје је неспорно  утврђено  кретање 
Драгичевић Давида и криминалистичка верзија  јасно  указује да се ради о задесној 
смрти. Значи он је на одређени начин  вјероватно пао крећући се овом маршутом. Да 
ли је та квалификација заиста оправдана  два дана након наласка мртвог тијела 
Давида Драгичевића? 

ЛЕПИР: Па ја сам вам то из садржаја мојих одговора рекао то је његова изјава 
на конференцији за штампу а из садржаја доказа  изјавјештаја није наведено тако и ја 
сам процјенио да само и произилази задесна смрт, али није наведено формално  
некоме је питао чини ми се Михајилица  да ме је питао  да ли  је формално написано 
да је задес то није формално написано. 

БОРЕНОВИЋ: По члану 43. Закона о кривичном поступку став 2. тужилац  има 
право и дужност да одмах након сазнања да постоје основи сумње  да је учињено 
кривично дјело предузме потребне мјере у циљу  његовог откривања и спровођења 
истраге проналажења осумњиченог , руковођења надзора над истрагом као и ради 
управља, ради управљања активности овлаштћених службених лица који проналазе 
осумњиченог и прикупљају изјаве  и доказе. Констатовали сте да нема основа за  
доношење наредбе о неспровођњу истраге, а закон каже  да морате да поступите 
одмах када је у питању ваша права и дужности. Велика је празнина од 60 дана  у 
вашем доношењу одлуке. Молим вас, врло је битно јер то је, то је, ја знам да сте ви у 
једној деликатној ситуацији, али имамо толико контрадикторности  свих ових дана 
током којих смо узели  велики број изјава и овдје се поставља то кључно питање 
зашто толико времена ако имамо такве повреде  ако имамо такве основе сумње 
тужилаштво још увијек ... 

ЛЕПИР: Бореновићу, народни посланиче и предсједниче, то што ви тврдите то 
није тачно. Па ја сам вам то објаснио, кад смо добили материјал немојте тако да ми 
причате, кад смо добили материјал 29. и донијели смо одлуку да нема услова за 
доношење  наредбе о спровођењу истраге и одмах смо почели   проводити посе, 
појединачне истражне радње које стално трају. Шта ви причате? Друго, немојте да 
јавност  зна, за сада ја причам о чињеницама о не о  рекла казала као на селу   кад 
жена прави питу каже  причају  о неком, ма јесте  он је њега убио, не можемо тако  
причати. Ове појединачне  истражне радње проводимо рекао сам три пута тражимо 
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чињенице да би донијели одлуку  да ли је задесна смрт, да ли је убиство, па то може 
трајати годинама и ми одмах смо предузели радње. Па јесам ли вам рекао да смо  
одмах све што је проведено  у оном саставу поново урадили и друге радимо и од куда 
вама сад тако да тврдите  да је 60 да ми ништа не радимо. Пази од истог  дана ја знам 
тај члан напамет, одмах смо предузели одмах, немојте молим вас, можда сте ви  
збунили или прешли па одмах смо, одмах предузимали појединачне истражне радње, 
све смо радили и реконструкције и саслушање свједока и полиграфска снимања и 
вјештачења  и антрополога за све радње  радимо нема празнине и то и данас траје. 
Чекамо овај налаз. Јуче смо нешто друго радили, па немојте  молим вас да се ствара 
слика  о нечему да ми чекамо. 

БОРЕНОВИЋ: Г-дине Лепир, ја сам само прочитао члан закона, јер нема 
потребе да будете (....не, не, поштујем ја знам ... –Лепир) молим вас, пише да тужилац 
има право али и дужност (тако је  и откривамо учиниоце  и радимо – Лепир) да 
одмах, да одмах након сазнања  да постоје основи сумње да је учињено кривично  
дјело предузме потребне мјере ( и ми то радимо и све појединачне .. – Лепир) и тако 
даље,  значи је ли учињено кривично дјело? 

ЛЕПИР: Па од куд ми знамо које дјело? (хвала – бореновић) од куд  ми знамо 
које дјело, зато  утврђујемо чињенице да ли је уопште дјело. 

БОРЕНОВИЋ: Изволите колега Гламочак 
ГЛАМОЧАК: Г-дине Лепир, ја сам вас питао нисте дали значи наредбу  за другу 

обдукцију, рађена је по захтјеву породице (да- Лепир)  није био присутан поступајући 
тужилац, а сада сте рекли да сте узорак  мозга  из те обдукције узели и послали на 
анализу да ли ће бити релевантан и узорак и  налаз? 

ЛЕПИР: Ја мислим да ће бити релевантан. 
ГЛАМОЧАК: На основу чега  ако не учествујете ви у тој другој обдукцији 

(молим – Лепир)  ако, на основу чега ако не  учествујете  ви у тој другој обдукцији? 
ЛЕПИР: Па зашто би био правно неваљан? 
ГЛАМОЧАК: Али на основу чега га уводите у предмет немате наредбе о 

обдукцији, немате  извјештаја о обдукцији, нисте  присуствовали обдукцији? 
ЛЕПИР: Па обдукцији не мора  присуствовати тужиоц, није предвиђено 

(добацивање)  (али узимате званични узорак- Гламочак) ни реобдукцији, ни 
реобдукцији не треба присуствовати. 

ГЛАМОЧАК: Али узимате званични узорак из тог поступка? 
ЛЕПИР: Па узели смо тај узорак па да нисмо узели узорак или да нисмо  

користили и тај налаз онда би одбрана , не одборана него заступници отишли и 
рекли ви нећете да прихватате (а што га нисте узели у првом  налазу .. – Гламочак) 
шта  оштећени... 

ГЛАМОЧАК: А што га нисте узели из обдукције?  
ЛЕПИР: Па није узео Каран. (зашто?-Гламочак) па није узео , од куд ја знам 

његова су правила била да узима  све и узорке , то није узео и каква је повреда ако 
смо накнадно узели мозак, није никаква повреда.  

ГЛАМОЧАК: Добро хвала, очито се не разумијемо.  
БОРЕНОВИЋ: Јасно, је ли има питања? (добацивање)  (.. па сигурно, има 

цертификат зато.. – Лепир) Ко ће прво ево г-ђо Тешановић изволите 
ТЕШАНОВИЋ: 
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Добар дан (добар дан – Лепир) Хтјела бих и вама  као и претходницима да 
поставим питање да ли знате  кад је основана група ''Правда за Давида'' и из којих 
разлога? 

ЛЕПИР: Не знам право, кад је основана не  могу, не знам. 
ТЕШАНОВИЋ: Ево ја ћу вам рећи послије срамне пресс конференције  гдје 

Давид  представљен као наркоман,  криминалац и тако то.  
ЛЕПИР: Да вам кажем само ја ту пресс конференцију нисам гледао, али сам  

само из приче  чуо. 
ТЕШАНОВИЋ: И упорно сви ви притисак јавности, притисак јавности  је на вас. 

Ево ја ћу вам као родитељ  рећи ви ћете данас сутра имати времена да скинете љагу 
са свог  имена, Давид неће и група ''Правда за Давида'' постоји само зато  да се 
избори за истину и правду  да приведе лица ма ко то био  наши протести сваки дан се 
понавља су мирни и достојанствени, доказали смо да не рушимо институције, ми их 
волимо можда више од убица и налогодаваца и више нам је стало  до ове државе него 
њима. 21.04. смо доказали  да су наши протести мирни, јер смо имали преко 10.000 
људи. Наша група броји преко 300.000 чланова. 

ЛЕПИР: Реците ми госпођо  зашто ви то мени говорите? 
ТЕШАНОВИЋ: Па говорим вам из тог разлога притисак јавности, притисак 

јавности  групе вама као главном тужиоцу желим да укажем на то, ако је била једна 
пресс конференција  гдје је представљен дечко као криминалац, пљачкаш наркоман 
зашто сада ви не изађете, значи прва је ад-хок  била конференција за штампу, зашто 
ви сад не изађете са том, са другом пресс конференцијом па кажете да он то можда 
није био?  

ЛЕПИР: Па да би ја то урадио зато радимо ове појединачне истражне радње да 
утврдимо истину госпођо. Па како ћу ја изаћи  без чињеница без провјера да ја сад 
само  ... 

ТЕШАНОВИЋ: Али имате чињенице  да није био у кући Рађен. 
ЛЕПИР: Није тачно, ја то нисам рекао  и то је тајна наша сад у истрази. То ми 

утврђујемо још, немојте молим вас причати. 
ТЕШАНОВИЋ: Нажалост мртва  уста се не могу  бранити. 
ЛЕПИР: (хвала- бореновић) ...то није тачно, ми то још увијек утврђујемо.  
РАДОВАНОВИЋ: Ако могу  г-дине предсједавајући (изволите – Бореновић) 

Поздрављам г-дина Лепира, ево овај срећом па данас имамо овдје овај искусног 
правника кривичара који нам може помоћи да разрјешимо један проблем, немојте ме 
схватити погрешно (ма нећу – Лепир) тражим помоћ вашу.  Ако вам кажем да је 
почињено кривично дјело  из члана 124. у вези са чланом 20. шта сам рекао 
жаргонски? 

ЛЕПИР: Само причајте. 
РАДОВАНОВИЋ: То је питање  било, шта сам жаргонски рекао можете ли 

схватити? 
ЛЕПИР: Па не знам шта, шта ви желите од мене? је ли хоћете правну 

квалификацију дјела? (да – Радовановић) Па ви сте поднијели пријаву, пријавитељ  
ви сте били и (не, немојте ме  схватити погрешно... – Радовановић) за тешко убиство, 
за тешко убиство (...не, не немојте ме схватити молим вас за помоћ – Радмановић) а 
не. 



188 
 

РАДМАНОВИЋ: Молим вас за помоћ, имали смо данас једну ситуацију а ви сте 
овај, хајде да поједноставим. Ако кажем члан да је почињено кривично дјело  из 
члана 124. у вези са чланом 20. јесам ли рекао да је  почињено убиство у покушају, је 
ли тако? Је ли тако? (да, а шта је ту спорно? – Лепир) Само мало, а ако кажем да је  
почињено кривично дјело из члана 169. у вези са ставом 2. онда је то угрожавање 
сигурности (сигурности – Лепир) службеног лица. Е само да разјаснимо (да, да, - 
Лепир) користећи  овај (односно, нисам ја знао, нисам ја знао о чему се говори – 
Лепир) присуство уваженог стручњака, не, данас ме је министар оптужио да сам  
починио кривично дјело (добро – Бореновић) не стоји у мојој оптужници. 

ЛЕПИР: Ма добро, знате ви то  да је то. 
РАДМАНОВИЋ: А мени је то важно због оптужнице. Пазите министар је овај 

(не знам ја шта сте ви говорили – Лепир) декларира се као магистар правних наука, 
овакве ствари њега овај ... 

БОРЕНОВИЋ: Добро, изволите даље г-дине Радовановић. 
РАДОВАНОВИЋ: Е овако , говорите трпите притиска блогера, зашто увијек се 

говори у множини? 
ЛЕПИР: Па зато што је тужилаштво састављено од  множине од доста 

тужилаца и који раде и који __ ето зашто. 
РАДОВАНОВИЋ: Ја врло ријетко користим термин овај тужилаштво, користим 

... 
ЛЕПИР: ..не могу ја рећи некоректно би било да ја кажем да само ја  трпим 

притиска, трпи и притисак  и овај колега и колегица који раде  непосредно, значи то 
је множина, па трпи институција која је састављена од тужилаца. 

РАДОВАНОВИЋ: Да, али пазите блогери, зашто се говори у множини? Имате 
једног блогера  који има статуст новинара регистрованог  и њега штите његова 
права  и имате другог блогера којег његова диплома  и радно искуство овај опасно 
вежу значи овај по питању кривичне одговорности, он је одлично свјестан. Значи 
увијек вам стојим на располагању.  

ЛЕПИР: Ма нема кривичне одговорности за увреду и клевету ви то знате. 
РАДОВАНОВИЋ: Не говорим ја о увреди и клевети (па то нема он шта друго 

рећи – Лепир) и ја ни једну  увреду ни на било  чији  начин нисам рекао, ако 
користим термин саучесништво саучесник, онда знате колико широко сам ја  овај 
захватио (екстензивно тумачите, је ли тако – Лепир) па боже мој, али пазите у чему је 
проблем г-дине Лепир, значи  ви сте одмах по иступу министра Лукача пред овим 
високим домом  иступили и оградили се од изјаве  значи правног лаика човјека 
сатрвеног личном трагедијом кад је овај Давор Драгичевић говорио око ломљења 
вилице, избијених зуба, ви сте се одмах рекли да се ограђујете од тога је ли тако, је ли 
тако било?  

ЛЕПИР: Не знам од чега се ограђујем, нисам вас разумио. 
РАДОВАНОВИЋ: Па оградили сте се  имамо у стенограму (не знам од чега сам 

се оградио – Лепир) рекли сте да се морате оградити од његове изјаве јер то не стоји 
у предмету  

ЛЕПИР: Тако је,  оно што је изјавио да је поломљене вилице и зуби то није 
тачно. 

РАДОВАНОВИЋ: Е одлично, одлично е хвала вам (па  нема, ја оно што кажем ја 
стојим  иза тога – Лепир) али је министар Лукач  
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ЛЕПИР: а не лажем, ако ја   лажем што каже народ ако коза лаже не лаже  рок, 
има фотодокументација, имају два обдукциона налаза који потврђују  да нема лома 
зуба  ни вилице  

РАДОВАНОВИЋ: Добро, али пазите министар Лукач као  магистар правних 
наука је овдје баш оно апострофирао ево сјећају се народни посланици да овај 
затечен  тај муљевит водени садржај је доказ да он није удављен у лавору и вјерујте  
да смо се ми у Правди за Давида бавили  овај са десетком милиона објава да нађемо 
тај лавор и нико још није утврдио  гдје је он нашао тај лавор? А ви нпр. нисте нашли 
да оградите од тога, је ли тако, а посланици народни  нису имали информацију пред 
собом коју је он  имао па нису могли  знати шта се дешава. Међутим шта је много 
већи проблем овдје  г-дине Лепир,  америчка амбасада је морала издати саопштење и 
оградила се од онога што је министар изрекао овдје, па и многих других ствари које 
је он изрекао да сте ви  бар народним посланицима указали да то нема  никакве везе 
са кривич, са ствари о којој се расправља Парламент, мислим да сте  ту били  у 
правној обавези да кажете да то нема везе и да се оградите од тога.  

ЛЕПИР: Да вам кажем ви потенцирате и  у оном писању против мене да сам ја 
пропустио  дужну  пажњу и дужни поступак да ја анулирам и кажем, па мислим то не 
иде,  то је његова ствар шта он износи, ја одговарам за своје поступке и своју истрагу 
коју водим, немојте то. (добацивање) А сад овај неко  то каже ја би морао  устати, 
немојте ми то  

РАДОВАНОВИЋ: Јесте ли оба позвани да информишете Парламент у вези 
дешавања око страдања Давида Драгичевића  је ли тако? Е сад ако неко тврди  да 
неко значи да у том предмету могли су народни посланици стећи, а посебно  јавност 
стећи утисак да америчка  амбасада стварно стоји значи овај иза  тога. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Хајмо  питање још Бориславе. 
РАДОВАНОВИЋ: Добро, хајде.  
БОРЕНОВИЋ: Има ли  питања? 
РАДОВАНОВИЋ: Ако кажемо, ако кажемо у налазу  стоји више заживотних 

повреда, ви сте  имали прилику  да гледате и фотографије и тражите додатна  
тумачења а ми смо их овдје добили овај од проф. Карана овај у овај временском 
интервалу  усмрћења па како онда немамо кривичног дјела? 

ЛЕПИР: Не разумијем питање ваше? 
РАДОВАНОВИЋ: Давид Драгичевић према налазу  обдуцента  задобио је више 

заживотних повреда, а ви сте   имали значи прилику  да прегледате и фотографију 
осим налаза и све то, обим структуру, тежину да добијете додатна тумачења и те 
повреде  он задобио у временском интервалу  усмрћења од 7 дана, нема изван 7 дана, 
значи лака тјелесна повреда  је кривично дјело је ли тако? 

ЛЕПИР: Тачно. 
РАДОВАНОВИЋ: Па како онда нема кривичног дјела? 
ЛЕПИР: Па слушајте (значи, извините – РАдовановић) па станите, па станите 

(...значи овдје неспорно имамо кривично дјело – Радовановић) па имамо,  ви хоћете 
да ми донесемо наредбу за ____ лаку тјелесну  повреду, па онда би нас, (не- 
Радовановић)  вако би нас... (полемика)  то ви, ви сте мудар човјек и знате то , јер сте 
били инспектор, али ја сам мудрији  ја знам од тог.... 

БОРЕНОВИЋ: Само мало.  
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РАДОВАНОВИЋ: Добро ево ви сте мудрији, (тако да ти ја кажем  - Лепир) је ли 
вам познато да сам ја пријавитељ кривичне пријаве потписао (тако је, тешко убиство 
– Лепир) јесте ли је прочитали?  

ЛЕПИР: Како да не? (е фантастично –Радовановић) како да не прочитам. 
РАДОВАНОВИЋ: Г-дин овдје начелник Кострешевић, начелник новог тима  са 

којим ви сарађујете је ишао  то је наша полицијска логика да значи у овој фази 
поступка, а ви знате сарађивали смо и знате како сам ја  овај том логиком ријешавао 
много сложеније предмете нисам имао леш, ви бар имате леш, овај  ишли смо 
логиком значи идемо према  најтежем појавном облику (тако је – Лепир) па 
елиминација према доле, а то вам није правно обавезујућа квалификација, је ли тако 
коју морате заступати  у оптужници, ви њу можете  ... 

ЛЕПИР: Та нам квалификација  лака __ увијек стоји, то није, немојте ми 
(добацивање) ...ја искрено  кажем немојте ми то причати, то нам стоји увијек 
(добацивање) ми истражујемо, то стоји   то је евидентно заживотне повреде то нема 
спора (добацивање) лаке, ми тражимо друго  човјече, немојте .... 

РАДОВАНОВИЋ: Одлично, овај хајми још нешто реците молим вас кад су вас 
обавјестили да је дошао нови тим овај полицијски тим да је формиран је ли тако 
(само руководилац – Лепир) само руководилац је ли, аха ( а овлаштена службена 
лица остају она иста – Лепир) добро, а је ли ико вама овај вас ишта питао око тога  
обзиром да по ЗКП о изузећу  овлаштеног службеног лица одлучује тужилац  

ЛЕПИР: Тачно. 
РАДОВАНОВИЋ: Је ли вас ико консултовао?  
ЛЕПИР: Јесу консултовали да ли је у овој ситуацији  практично и да ли је 

цјелисходно  да замјенимо, ми смо рекли препуштамо вама, тачно је да по ЗКП  ми 
овлаштена лица можемо разрјешити, због све ове ситуације  да промјенимо и то само 
руководно лице, а ови све полицијске овлаштена службена лица  сви остају даље да 
раде. 

РАДОВАНОВИЋ: А ко вас је обавјестио о томе? 
ЛЕПИР: Па директор полиције, ја сам увијек са њим, јер сам рекао да смо имали 

састанке (добацивање) договоре и све.  
БОРЕНОВИЋ: Има ли још Боро? Мислим да. 
РАДОВАНОВИЋ: Па од прилике то би било то. 
БОРЕНОВИЋ: И ја још само молим вас  колико сам примјетио  видим да између 

полиције и тужилаштва заиста постоји једна  велика, велики облик сарадње. 
ЛЕПИР: Слушајте ми се заиста трудимо полиција је нама наравно можда нисте 

правници  десна рука, ми са њима радимо, нема, кривични поступак  је заокружен  
поступак гдје учествује значи тужилаштво и полиција за процесуирање послије суд 
долази и тако даље. Ми заиста имамо коректну сарадњу  заиста никаквих тензија 
притисака немамо  ја би то као главни тужиоц  и рекао  имамо и састанке, договоре, 
заиста радимо. 

БОРЕНОВИЋ: Могу ли, г-дине могу ли вас питати нешто. Из неке стручне 
праксе свјетске праксе  да ли је логично да тужиоци одлазе у полицију разговарају 
без неких посебних службених забиљешки  да разговарају телефоном са 
полицијским инспекторима, да се коментаришу пресс конференције  и да се та нека 
врста неформалне колико сам видио  врло интензивне комуникације између 
појединаца из полиције и тужилаштва тако одвија?  
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ЛЕПИР: Па да  вам кажем, (чек, чек, молим те, да ли је то? – Бореновић) па 
слушајте телефоном се не причају повјерљиве ствари, али комуникација између 
тужиоца и овлаштеног службеног па мора  телефоном бити и дођите на састанак 
договорићемо се ово,  хајмо урадити ово, па то је нормална ствар. Немој о сваком 
разговору па какав записник моилм вас, нема то, зашто. 

БОРЕНОВИЋ: Ви мислите да је нормално  да тужилац оде  у полицију прије 
пресс конференције. 

ЛЕПИР: Па зашто, па колико сам ја пута  отишао у полицији па држао и 
предавање   ...па држао друго, па договоре, немојте  овако ово .... 

БОРЕНОВИЋ: Г-дине Лепир, знате зашто сам питао ( не знам – Лепир) питам 
вас заиста из разлога (не знам, не знам, у пракси имате то – Лепир)  јер сам 
примјетио да је овдје доста испреплетено па да више смо, нисмо у стању да 
установимо  ни шта је полиција ,а   шта је тужилаштво да је  доста ту било  
преплитања (не нисам вас, нисам вас , нисам вас довољно разумио – Лепир) 
преплитања (нисам вас довољно разумио мислим  - Лепир) у комуникацији. 

КАЛАБИЋ: ево ја ћу, може ли реченица (не,не само молим – Бореновић)  имам 
потребу имам потребу , имам потребу да помогнем ништа друго. Имао сам 
непримјерену упадицу  тужилац  и полиција ако сам ја разумио нека ме тужилац  
исправи гдје је год био  тужилац његова овлаштења не иду од њега  (тачно- Лепир) 
он носи своја овлаштења са собом и у полицији и у тужилаштву ( тачно, тачно – 
Лепир) техничка питања ова ја сам разумио онај да су била и оваква  и онако и нећу 
да постављам, али нисам разумио  да су се овлаштења испреплела јер су она јасно 
подјељена значи ја овдје видим у вођењу  истраге искључиво  на спровођењу 
наредби тужиоца  да ли их је издавао  полицији усмено, телефонски, у сједишту у 
осталоме ако је другачије онда не дај Боже, ако можемо доказати  другачије онда не 
дај Боже онда не ваља, онда није у реду. Да ли је он био у нечијем аутомобилу знају 
ноћити заједно оперативац и тужилац цијелу ноћ  негдје тамо. 

ЛЕПИР: Па слушајте  имате усмене наредбе, имате писмене наредбе 
КАЛАБИЋ: Овлаштења су ту, зна се на коме, бар ја тако мислим  (тако је – 

Лепир) 
БОРЕНОВИЋ: И за крај пиатње које питам свакога   и питаћу и вас, (немојте за 

крај ако може само једна интервенција – Радовановић) хајте па ћу онда. 
РАДОВАНОВИЋ: Г-дине Лепир, овај  имате своје сараднике, знате и њихове 

каријере могли сте спознати и ово и оно до сада, ваша је процјена колико им 
вјерујете схватате, нешто ме занима, али да остане  онако да, можда више сугестија 
него питање да ли вам је ико од тих сарадника првог тима  значи и садашњих ваших 
сарадника да ли вас је  икад неко упозорио сугерисао вам да би могла постојати 
некаква  велика међународна истрага  гдје се Давид Драгичевић провлачи? 

ЛЕПИР: Да вам кажем, ваше питање ја  разумије и уопште се не плашим тога  
РАДОВАНОВИЋ: Не због, да ли вам је неко сугерисао кажем. 
ЛЕПИР: Не, па ја знам да може доћи, да може зато и савјесно радимо, ја бар ми 

се трудимо наравно ви мени не морате вјеровати зато сегмент по сегмент утврђујемо 
на крају ће бити хронолошки слика  све радње за сваки онај ужи догађај и радњу гдје 
се дјечак кретао и  гдје је имао биће урађено, да може  ако неко дође  да каже е овдје 
нисте урадили  ово, а овдје сте све урадили  нема – ја знам то, ја сам свјестан тога и 
зато радимо поступно  и идемо даље и уопште се тога не бојим.Па слушајте ми би, 
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мени су и долазили, ја, било је у полицији  ова америчка обавјештајна ФБИ, нуде нам 
помоћ   нема проблема и увијек ћемо сарађивати са њима. 

БОРЕНОВИЋ: Добро. Је ли у реду има ли још је ли то то? Е, хвала. Значи  26. 
марта кључна вијест која је отишла у јавност  Републике Српске са пресс 
конференције је гласила  овако Драгичевић се потукао, опљачкао кућу и скочио у 
ријеку. Полиција је утврдила да се Давид Драгичевић  21 година из Бањалуке  чије је 
тијело пронађено у Врбасу  кобне ноћи између осталог тукао, потукао  са три лица, 
опљачкао једну кућу  и са моста скочио у ријеку – речено је данас на  конференцији за 
новинаре  у Бањалуци. Тог дана почели су протести  под мотом ''Правда за Давида'' 
можете ли нам дати ваш коментар за крај? 

ЛЕПИР: Да вам кажем, нећу ја  да то коментаришем, ја коментаришем, ја прво 
свега нисам слушао ту конференцију  јер то је било  изузето на телевизији  ја нисам 
био тада ту, ја коментаришем чињенице. Чињеница је да је  су полицијске структуре  
доставиле извјештај са материјалом  и у  коме не пише задесна смрт, већ радње 
предузете  у вези са истрагом са нестанком и проналаском мртвога тијела и из 
садржаја и завршнице произилази  рекао сам да је задесан, није нигдје написано. Тај 
коментар то ја не могу коментарисати, то је њихова ствар шта су рекли. Ја на  темељу 
чињеница, ја сам видио да  произилази задес али ми смо процјенили да ту треба 
доста  још провјерити и испитати и зато смо  одмах предузели појединачне истражне 
радње који и данас стално трају  идемо даље. То је истина. 

БОРЕНОВИЋ: Хвала. Хвала. Завршавамо 
ЛЕПИР: Хвала и вама. 
БОРЕНОВИЋ: Захваљујемо главном тужиоцу. Ми ћемо само мало колеге 

останите да се договоримо мало (довиђења пријатно) хвала пријатно.Ево ми смо 
завршили серију узимања  изјава од представника институција. Ја ћу се с вама чути у 
понедељак ујутру да се договоримо о сљедећој седмици да као предсједник Анкетног 
одбора припремим неку врсту форме извјештај из свега  овога што смо чули и да 
покушамо средином сљедеће седмице да одржимо састанак и да видимо да ли смо у 
фази да можемо да идемо ка извјештају (добацивање) сљедеће седмице  мислим 
мени треба 3-4 дана да извучем најважније и да би могли да евентуално сриједу или 
четвртак имамо још једну сједницу значи у понедељак да ли ћемо имати сједницу  то 
ћемо се договорити и још вјероватно у четвртак  и да покушамо приводити крају  рад 
Анкетног одбора на бази  много ево чињеница које смо добили.Бићу слободан да ако 
ви  затражите још неку од информација да ми то  до понедељка  се обратите и као 
предсједник Анкетног одбора  ја могу да затражим, консултоваћу се са члановима 
Анкетног одбора ако треба још нека додатна информација слободно (добацивање) 
добро, али ево ако имате (добацивање) да, да, важи (добацивање) важи, никакв 
проблем.Ми ћемо се чути  још једном у понедељак ако буде требало још неке 
чињенице  и планирајте да би онда у четвртак требала бити сједница  у којој би 
дефинисали извјештај.Хвала. 

(напомињемо да се ради о стенограму-тонском запису који се прекуцава по 
свакој изговореној ријечи)  

 
 Шеста сједница Анкетног одбора одржана је телефонски 28. маја 2018. 

годинеи уз сагласност свих чланова Одбора једногласно је усвојен дневни ред: 
објављивање записника са сједница Анкетног одбора и стенограми са јавних 
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сједница на којима су узимане изјаве од појединаца.Једногласно је усвојен 
закључакда се сви записници са сједница Анкетног одбора, Пословник о раду  и 
стенограми са јавних сједница на којима су узимане изјаве од појединаца учине 
доступним за јавност и објаве на сајту Народне скупштине Републике Српске. 

 
Седма сједница Анкетног одбора одржана је 29. маја 2018. године у 15,00 

часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске на којој су били 
присутни сви чланови Одбора и оба представника групе „Правда за Давида“. 
Предложени дневни ред: Информација о припреми Извјештаја  Анкетног одбора и 
остала питања је на приједлог замјеника предсједника Одбора Драге Калабића 
допуњен са тачком: Расправа у вези са примјеном Пословника Анкетног 
одбора“.Чланови Одбора су једногласно прихватили дневни ред са допуном. 

Након расправе гласало се о приједлогу закључка замјеника предсједника 
Одбора Драге Калабића везано за кршење Пословника Одбора поводом саопштења за 
јавност од 28.мајапредсједника Одбора око учешћа у раду чланова групе „Правда за 
Давида“ у Анкетном одбору.  Закључак није прихваћен,гдје се са једним (1) гласом 
„за“ и четири (4) против констатовано да није прекршен Пословник о раду Анкетног 
одбора. 

 На приједлог члана Одбора Горана Ђорђић предложенје и усвојен (уз 
један уздржан глас Драге Калабића)следећи закључак:Предсједник Одбора је у 
складу са чланом 5. Пословника Анкетног одбора, саопштењем од 28. маја 2018. 
године, заштитио рад Анкетног одбора од непримјерених изјава предсједнице Владе 
Републике Српске Жељке Цвијановић и министра Унутрашњих послова Драгана 
Лукача. Анкетни одбор одбацује све наводе министра Драгана Лукача и предсједнице 
Владе Жељке Цвијановић који су се појавили у медијима 27. и 28. маја 2018. године, и 
сматра да је Одбор радио у складу са Пословником Народне скупштине Републике 
Српске и Пословником Анкетног одбора. 

На приједлог предсједника Одбора предложен је и усвојен (уз један уздржан 
глас Драге Калабића)следећи закључци:Анкетни одбор сматра недопустивим наводе 
које је у јавности изнио министра унутрашњих послова Републике Српске Драган 
Лукач и сматра их директним притиском и ометањем рада одбора. Анкетни одбор 
позива министра да своје дјеловање врати у оквире прописане Уставом и законима 
Републике Српске;Анкетни одбор напомиње да од министра Лукача до данас нису 
добили нити један званичан допис или документ којим се оспорава учешће у раду 
било кога од његових чланова, од ступања на снагу Одлуке о оснивању Анкетног 
одбора 11. маја 2018. године. 

  
Осма сједница Анкетног одбора одржана је телефонски 31. маја 2018.годинеи 

уз сагласност свих чланова Одбора једногласно су усвојени записници са Пете, Шесте 
и Седме сједнице Анкетног одбора. 

 
Анкетни одбор је у свом раду користио материјал и стенограм са 26. посебне 

сједнице Народне скупштине одржане 10.маја 2018.године што подразумјева да су 
материјал и стенограм са наведене сједнице саставни дио Извјештаја са садржајем 
како слиједи: 
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„Разматрање стања безбједности у Бањалуци и Републици Српској „Правда за 
Давида-Правда за Све“ 

Увод: Одбор за безбједност Народне скупштине Републике Српске, у складу са 
овлашћењима садржаним у Закону о парламентарном надзору у области одбране и 
безбједности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 25/2005 
и 63/2007), дана 8.2.2018. године и 28.3.2018. године је упутио Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске дописе: број: 02/4.01-8-011-240/18 и 
02/4.01-8-011-614/18   у којем је од Министарства тражио да достави Одбору и упути 
у скупштинску процедуру Информацију о стању безбједности у Републици Српској, 
као и Информацију о резултатима до сада спроведе истраге у вези смрти Давида 
Драгичевића. На наведене дописе МУП РС није доставило тражене информације. 

Народни посланици, подносиоци захтјева за одржавање посебне сједнице 
Народне скупштине Републике  Српске сматрамо да постоји оправдан страх јавности 
у Републици да је стање безбједности погоршано након низа догађаја које МУП није 
на вријеме разјаснио. Својим непотпуним и, често, контрадикторним јавним 
иступима највиши функционери МУП-а су изазвали конфузију у јавности, а грађани у 
све већој мјери сумњају у кредибилитет и МУП-а и свих институција система да 
одговоре на повећане безбједносне изазове и ризике, а што се и практично 
демонстрира свакодневним и све бројнијим окупљањима у центру Бање Луке свих 
оних који траже одговор на питање због чега надлежне институције нису у стање да 
раде свој посао.  

У протеклих неколико седмица десили су се одређени догађаји који указују на 
нарушену безбједносну ситуацију у Бањој Луци. Посебно постају забрињавајући 
догађаји који су се десили у марту ове године и који до данас нису разрјешени, иако 
се ради о догађајима који су изузетно важни и који по својој природи захтјевају да се 
комплетан потенцијал Министарства унутрашњих послова Републике Српске стави у 
функцију демистификације ових случаја. Наиме, ради се о случају смрти 
двадесетједногодишњег младића Давида Драгичевића, а која је првобитно 
окарактерисана као задесна,  с тим да су чињенице и околности које су се 
свакодневно појављивале у јавности на крају пружиле основе сумње цјелокупној 
јавности да је ријеч о насилној смрти несрећног младића. Задесну смрт су означили 
припадници МУП-а Републике Српске на својој конференцији за штампу, што је 
касније изазвало лавину догађаја проузрокованих новооткривеним чињеницама на 
основу којих је тврдња да је Давид Драгичевић починио самоубиство дављењем у 
ријечици Црквена потпуно депласирана. Догађаји који су се послије наведене 
конференције за штампу, одржане 26.3. 2018. године појавили у јавности довели су 
до спонтаног окупљања грађана кроз акцију „Правда за Давида“. Након Давидове 
смрти на једну пословну зграду испаљен је пројектил из ручног ракетног бацача 
„зоље“, чији починиоци нису до данашњег дана пронађени. Додатан страх уносе и 
пријетње које су добили поједини тужиоци, што указује да ни људи који обављају 
одређене одговорне дужности и који имају право на сваку врсту заштите нису 
сигурни и морају да страхују за личну и безбједност својих породица.  

Због низа догађаја које су довели до ситуације појачане несигурности грађана 
затражили смо да о безбједоносној ситуацији расправља Народна скупштина 
Републике Српске.   
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„Правда за Давида“: Давид Драгичевић нестао је 18.03. 2018. године, а његово 
тијело пронађено је 24.03.2018.  године, у ријеци Црквена, близу ушћа те ријеке у 
Врбас. До данас није утврђено када и како је утопљен, да ли у ријеци Црквена или на 
неком другом мјесту. Најважније од свега, није откривен тачан узрок његове смрти. 
Дарко Илић, начелник Управе за организовани и тешки криминалитет и Жељко 
Каран, патолог, дана 26.03.2018. године одржали су прес конференцију на којој је 
покушана криминализација покојног Давида Драгичевића. Патолог је рекао да смрт 
Давида “није никако” задесна, али је навео и да је било повреда по цијелом тијелу 
“нанесених тупим предметима”. Илић је на прес конференцији рекао: “Што се тиче 
криминалистичког аспекта и саме истраге… овдје је неспорно утврђено кретање 
Драгичевић Давида и криминалистичка верзија јасно указује да се ради о задесној 
смрти”. 

Новинска агенција СРНА пренијела је информацију са ове прес конференције 
на сљедећи начин: „БАЊАЛУКА, 26. МАРТА /СРНА/ - са СРАМНИМ насловом 
''ДРАГИЧЕВИЋ СЕ ПОТУКАО, ОПЉАЧКАО КУЋУ И СКОЧИО У РИЈЕКУ'' Полиција је 
утврдила да се Давид Драгичевић /21/ из Бањалуке, чије је тијело пронађено у 
Врбасу, кобне ноћи, између осталог, потукао са три лица, опљачкао једну кућу и са 
моста скочио у ријеку, речено је данас на конференцији за новинаре у Бањалуци.“  

Тог дана почели су протести под мотом “Правда за Давида”.   
Обдукцију је обавио патолог у Заводу за судску медицину Републике Српске 

Жељко Каран, који је рекао да је смрт наступила утапањем али да су од настрадалог 
узети узорци крви и урина у случају да дође до додатних истраживања. Патолог није 
искључио могућност да је неко гурнуо Драгичевића у ријеку. Он је рекао да је 
обдукцијом доказано да се “Давид Драгичевић удавио” и да су постојале повреде на 
тијелу: „Имао је двије врсте повреда. Као прво, у питању су хематоми на челу, 
шакама, куковима, наткољеницама и кољенима. То су механичке повреде које су 
могле настати у физичком сукобу и оне су заживотне. Друга врста повреда су 
постморталне а настале су у контакту са неравнинама на дну ријеке“.  

Жељко Каран, патолог, навео је у свом извјештају да је Давид Драгичевић 
утопљен 18.03. 2018. године у четири часа ујутро.  

Реобдукциони налаз доктора Ивице Милосављевића (ВМА) је устврдио да је: 
“Насилна смрт Давида Драгичевића настала утапањем” и да је “тијело провело у води 
најмање два, а највише четири дана”. Ако се тај временски интервал сагледа од 
датума када је тијело нађено 24.03. 2018. године то, практично значи да је Давидово 
тијело доспјело у воду између 20.03.2018. године и 24.03.2018. године. 
Коментаришући налаз Милосављевића, Каран је за "Независне новине" рекао да је он 
у свом налазу навео максимални интервал између времена смрти и момента 
обдукције, а то је седам дана. "Колега из Београда није узео у обзир једну ствар, која 
му вјероватно није била позната. Тада је температура била -10, -12 степени. И вода је 
била јако хладна", рекао је Каран, додајући да је то можда разлог због којег је вјештак 
из Београда стекао утисак да је тијело било краћи период у води. Према подацима 
Републичког Хидрометеоролошког завода Републике Српске температура у 
Бањалуци од 18.03. 2018. године до 24.03. 2018. године није падала испод -3 степена. 

Окружном јавном тужилаштву Бања Лука је 29.03.2018. године, од стране 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске достављен је Извјештај о 
смрти Давида Драгичевића из Бања Луке. „Уз Извјештај су достављени и сви докази 
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који су прикупљени у току расвјетљавања околности смрти”, саопштено је из 
Окружног тужилаштва Бањалука. Поставља се питање да ли је Давид Драгичевић 
уопште утопљен у ријеци Црквена или на неком другом мјесту? 

Поставља се питање и који је тачан дан, односно вријеме смрти? 
Највише од свега, поставља се питање компетенције, жеље и кредибилитета 

МУП-а да разријеши овај случај који је отворио читаву Пандорину кутију ранијих 
сумњивих смртних случајева у Бањој Луци и Републици Српској? 

Сва ова питања јавност непрестано понавља од тренутка кад су највиши 
функционери МУП-а својим нелогичним, па и апсурдним тврдњама, покушали да 
изврше криминализацију покојног Драгичевића.  

Случај „Зоља“: У ноћи 30/31.03.2018. године непозната особа је око поноћи 
испалила пројектил из зоље, ручног ракетног бацача, на девети спрат пословне 
зграде у Бањој Луци, у Булевару Српске војске. На згради је причињена већа 
материјална штета. У тренутку напада у згради су се налазили радници обезбјеђења, 
али, срећом, нису повређени. Полиција је блокирала шире подручје око зграде, док су 
на терен веома брзо изашли и ватрогасци. Зоља је нађена недалеко од зграде 
односно у насељу са супротне стране транзитног пута. Починиоци још нису 
пронађени, а припадници МУП-а нису на било који начин демонстрирали да су 
учинили било шта конкретно како би разријешили овај криминални акт. 

Пријетње тужиоцима: Пријетње смрћу су 30.03.2018. године на службене 
мејлове примили Милан Тегелтија, предсједник ВСТС БиХ, Желимир Лепир, главни 
тужилац ОЈТ Бања Лука и његов замјеник Зоран Булатовић. Наводно су све три 
поруке послане у само неколико минута. Пријетњу Милану Тегелтији потписао је 
“Милан Тегелтија”; Желимиру Лепиру је пријетњу потписао “Желимир Лепир”, а 
“Зоран Булатовић” је пријетио Зорану Булатовићу. До данашњег дана МУП није 
обавијестио јавност да постоје било какви помаци у истрази овог кривичног дјела из 
члана 339. Кривичног законика Републике Српске („Напад на судију и јавног 
тужиоца“).  

Резиме: Све је већи број грађана Бање Луке и Републике Српске који више 
апсолутно немају повјерење у професионалан рад врха Министарства унутрашњих 
послова. За такву перцепцију грађана највише је одговорно руководство МУП-а, на 
челу са министром. Протеком сваког дана у којем се не саопштава тачна, истинита, 
прецизна и конзистентна информација о томе шта се заиста десило несрећном 
Давиду Драгичевићу наноси се огромна патња породици покојног Давида, увреда 
здравом разуму грађанима и немјерљива штета кредибилитету не само МУП-а, него 
свих институција система, укључујући и Владу Републике Српске и Народну 
скупштину која је исту и бирала. Због тога Народна скупштина има посебну обавезу 
да као, прије и изнад свега, представник грађана ове земље и институција коју не 
чине само изабрани посланици, него и родитељи, учини све што је у њеној моћи да 
заштити углед институција Српске, да помогне да се спере љага са Министарства 
унутрашњих послова која посебно погађа све оне поштене, добре и квалитетне 
професионалце који раде у МУП-у годинама и које је срамота шта се данас дешава са 
том изузетно важном институцијом, као и да се породици несрећног Давида коначно 
да одговор на питање због чега су изгубили своје дијете.  
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Наглашавамо да још увијек постоје бројна неразјашњена убиства Срђана 
Кнежевића  из 1998. године, Бобана Благојевића из 1999. године, Жељка Марковића 
из 2002. године, Ристе Југовића из 2002. године, Милана Вукелића из 2007. године. 

Сви су убијени у ''сачекушама'' типичним за дјеловање организоване мафије уз 
ангажовање професионалних убица, као и у случајевима убистава  Небојше 
Чубриловића из 2015. године, Милана Вујичића из 2016. године.  

Постоје и други случајеви убистава, неразјашњени нестанци грађана  и веома 
''дискутабилно'' ријешених саобраћајних несрећа са смртним исходима –  случај 
породице Ђуровић. 

Поред тога, истрага апсолутно стоји у мјесту и кад је ријеч о описаним 
изузетно озбиљним кривичним дјелима усмјереним против тужилаца Тегелтије, 
Лепира и Булатовића, као и испаљивања пројектила у Бањој Луци.   

Крајње је вријеме да Народна скупштина заузме чврст став да нико и никада у 
Републици Српској не може и не смије бити изнад закона, да сваки грађанин ове 
земље има једнака права на живот, сигурност и слободу, да је ово земља свих нас и да 
је обавеза сваке институције у овој земљи да сачува сваког грађанина од насилних 
аката од кога год да долазе. Једино ћемо на тај начин послати јасну и чврсту поруку 
да је Република Српска и даље земља закона, реда и слободе, да правде у њој још 
увијек има и да ће бити кажњен свако ко се понаша другачије.  

 
ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Молим народне посланике да заузму своја 

мјеста. Добар дан свима! Отварам 26. посебну сједницу НС Републике Српске. Са 
данашње сједнице, одсуство су најавили сљедећи народни посланици: Соња Караџић 
Јовичевић, Милица Ловрић, Бранко Бутулиија, Синиша Илић и Михнет Окић. Да вас 
обавјестим, да планирамо да радимо док не завршимо са предложеним дневним 
редом, тако да ће ''Дан за гласање'' бити по окочању расправе по овој тачки, обзиром 
да сједница има само једну тачку. На оснвоу члана 171. став 1. и члана 172. 
Пословника НС Републике Српске данашња посебна сједница заказана је на захтјев 
једне трећине народних посланика, који су предложили дневни ред и доставили 
материјал у вези са предложеним дневним редом. Обзиром да народни посланици 
сви они који учествују у расправи, имају дневни ред, отварам расправу по 
предложеном дненвом реду. Обзиром да нема пријавцљених, закључујем расправу. И 
сад се изјашњавамо о предложеном дневном реду 26. посебне сједнице. Молим 
народне посланике да се припреме за гласање. Можете гласати. Још десет народних 
посланика. Завршено гласање. 

 Присутно 78, 
 гласало 68. 
''за'' 68 
нико ''против'' 
нико ''суздржан''. 
Констатујем да је дневни ред једногласно прихваћен. Прелазимо на прву и 

једниу тачку овог дневног реда, а то је: 1. Разматрање стања безбједности у 
Бањалуци и Републици Српској – Правда за Давида- Правда за Све''. приједлог 
народних посланика.У име предлагача, испред потписаних народних посланика 
уважени народни посланик Бранислав Бореновић, имате до 20 минута г. Бореновићу. 
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БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: Хвала, Поштовани прије свега родитељи, будући 
родитељи, очеви, мајке, млади људи, а посебно Даворе, храбри и поносни оче. 
Данашња посебна сједница НС Републике Српске је сигурно једна од ријетких, 
вјероватно прва оваквог карактера, бар у новојој историји парламетнризма 
Републике Српске. То могу лично да потврдим, ово ми је трећи мандат, и немам 
намјеру да говорим уопште као народни посланик, као човјек. И мислим да је 
изузетно важно, да смо данашњу сједницу парламента сазвали и донијели одлуку да 
се одржи једногласно. Да покушамо као народни људи, као родитељи, као очеви, као 
мајке, као нечија дјеца, да се ставимо на једну страну, на страну истине и правде. И 
мислим да је најмање битно данас, да ли је сједницу иницирало 29 народних 
посланика, међу којима сам и ја, него је много битније да смо на Колегијуму заједно 
донијели одлуку да се сједница одржи, и да омогућимо, оцу Давидовом, да говори 10 
минута и да смо то данас и потврдили. И искрено вјерујем, да ћемо данас са ове 
сједнице, изаћи, са само једним правим логичним захтјевом, а то је да се коначно 
утврди истина, истина о смрти младог човјека Давида Драгичевића, који је нестао 18. 
марта, и пронађен је мртав 24. марта, са бруталним порвредама.  Мислим да је 
изузетно важно што имамо ову сједнцу и да је ово сасвим логичан без љутње, можете 
га схватити како хоћете, парламетнарни притисак на институције Републике Српске 
јер је то наша прије свега уставна, а посебно људска обавеза. Да било какво 
нечињење, било какав нерад, не дај Боже заташкавање или скретање са пута истине 
морамо инсистирати да се коначно и о тешким, можда за некога осјетљивим 
питањима проговори у парламенту и затражи истина. Ви добро знате, да смо добили 
став јаван, позив оца који тражи истину о свом сину, хиљада, десетина хиљада 
грађана, који су тражили од нас да се по овом питању одредимо, што је сасвим 
разумно, сасвим људски, сасвим хумано, и нисмо могли бити по страни, нисмо себи 
могли дозволити да то посматрамо као да се налази негдје тамо далеко, а не у нашем 
дворишту у нашој земљи. Припремили смо и одређени материјал, који можда неком 
више одговара неком мање, али је пун чињеница, пун показатеља. Да ли су грађани 
узнемирени? Јесу, немојте да живимо у илузији да је стање у реду, да ли су грађани 
преплашени, забирнути? Јесу, и мислим да смо сви размишљајући о овој сједници без 
обзира накојој страни сједили овог парламента, свјесни тога, чак видимо да је и они 
који су добили највеће повјерење грађана да су на неки начин уплашени, а не знам 
због чега, јер ја мислим да треба да тражимо исту ствар- шта се то десило? Зашто је 
Давид мртав, кад је страдао, гдје био тих седам дана, откуд толике повреде, и се каже, 
ко је то урадио? Ја мислим да данас, заиста као никад прије, не треба бити позиције и 
опозиције, не треба бити ни вјерских ни националних ни било којих других разлика, 
хајте да будемо на једној страни, хајте да се покушамо издићи иза тих политичких 
стега, проклетих, ако могу да кажем, и да коначно се ставимо на страну утврђивања 
чињеничног истинитог стања. Питали су ме – шта ћеш рећи? Гомиле неких 
материјала, ја сам себе припремао слушајући људе на Тргу крајине, имао сам свој 
ћошак, кад год сам био у Бањалуци, сам долазио у слушао, једно од ријетких мјеста 
гдје јавне личности заћуте, и случају животне приче, људске приче, један потпно 
људских захтјев и апел, па чак могу и рећи вапај да им се каже шта је то било, једна 
ријеч је или једна реченица, ми је оставила најавећи траг, тада у силним тим 
обраћањима, говорима, разговорима, отац изађе и каже, једну реченицу – Дајте ми 
истину, само истину, да се коначно као отац исплачем над гробом свог сина. Па је ли 
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могуће, да се то не може добити, 45 или не знам ни ја 60 дана, па зар је могуће да 
такву људску ствар, не може Давор да добије. Ми данас не знам ни шта је узрок 
смрти. Не знамо, уопште шта је узрок смрти, имамо неки завјет ћутања, ајте да тај 
завјет ћутања институција, отворимо данас, и добро је што ће говорити сви кључни 
људи из институција Републике Српске, па чак смо рекли, колико год желе, сат, два, 
три, само с једним те истим циљем, да се сазна истина и да се зна шта се то Давиду 
десило. Има ту много, рећемо и случајева, који су се десили у претходном периоду, 
убистава, сјетићемо се и случаја и Милана Вукелића, сјетићемо се и случајева људи 
који су и радили у полицији, којис у били убијени, неразјашњени, сјетићемо се 
случајева и соабраћајних несрећа, знамо породицу Ђуровић и Николу, који је, али бар 
су у тим случајевима, људи ако ништа друго, у први момента знали бар шта је узрок 
смрти, да би се могло даље поступати по законима, које смо ми доносили овдје у 
Парламенту Републике Српске. И зато је може неко рећи, случај Давида Драгичевића 
али ја ћу рећи, изгубљен живот младог човјека, покенуо силну ову лавину, разумних 
захјтева грађана, не само Бањалуке, Републике Српске, него и свих других, и не 
разумијем покушај, појединих људи који треба да преносе информацију, који су 
жељели да од овога направе нешто што апсолутно не стоји. Нема овдје људи 
политике, нема овдје политике, загрлити човјека у најтежем његовом моменту, када 
институције које треба да га чувају и штите, да директно нападну и оптуже да 
нарушава или урушава криминализује, безбједносни систем Републике Српске. 
Заиста је то, за мене бар, као човјека шокантно и сасвим је оправдано да у том 
тешком моменту, сви заједно, пружимо подрушку људима који траже истину и 
правду. Невјерованто је да, ево, мјесец и по дана, а Тужилаштво још увјек 
несаопштава било какав податак, једино што знамо, ми шта није истина, шта је 
грешка, како су неки рекли, је прес конференција, кључних људи из враха 
безбједносних институција Републике Српске, од 26. марта ове године. Знамо да то 
није истина, знамо да је то грешка, и онда се поставља оправдано питање – шта је 
истина? Шта се то десило? Ако је грешка и лаж, оно што је изречено, исхитрено, 
беспотребно, тог дана  у марту мјесецу, зашто се ћути, све ово вријеме и зашто 
немамо, одговор на то питање? Када смо тај дан, имали ту по нама, прес 
конференцију како је зову, а по некоме вјероватно, став једне од институција, оно 
што је највише заболило грађане, наслов који се појавио на једном од јавних сервиса 
који плаћамо сви ми заједно, не само отац, него и сви људи који сједе у овој сали и 
сви грађани Републике Српске, наслов у којем се каже, срамни наслов – Драгичевић 
се потукао, опљачкао кућу и скочио у ријеку. И то веома, упаковано, да ли са 
намјером, да се нешто уради мимо неких правних норми. Хоћу да кажем, да ми 
морамо вратити повјерење у институције Републике Српске, да то морамо заиста 
урадити, и вјерујем да у институцијама Републике Српске, постоје храбри људи који 
су спремни да ове ствари доведу до краја. Али не могу се извести до краја, ако 
коначно не кажемо, истину. Истину која је можда за некога болна, а можда је за 
некога једино рјешење, да се вратимо на један потпуно нормалан демократски, 
људски, слободарски пут, а ја вјерујем да је то огромна већина свих нас који сједе у 
овој сали, представљају грађане Републике Српске, и то очекују од нас. Понавцљам 
још једном, ова сједница је и сазвана на захтјев грађана, оца, и људи који су поручили 
– ми од вас тражимо само да радите свој посао. Је ли тко било? Само да радите свој 
посао, ништа ни више ни мање. И хоћу да будем потпуно јасан, вјерујте да је ова 
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сједница, изузетно битна, немојте да дозволимо да на овој сједници буде, 
беспотребних политичких или сваких других препуцавања, него дајте искористимо 
прилику, да тражимо истину. Да заједнички сједнемо и да напишемо неколико 
закључака, који су неопоходни за будућност Републике Српске, да затражимо истину, 
да станемо иза људи који хоче правдено друтшво, али исто тако не видим зашто би 
био проблем, ако је неко нешто лоше урадио, нека сутра или једног дана, сноси 
одговорност, не цијела институција, никако, него ако постоји, три, четри, пет, шест 
појединаца, па макар и ми то били једног дана, треба да сноси одговорност, јер ћемо 
прећи са генерализације, на потпуно оправдано провођење закона, закона у којем 
треба да вриједи само једно правило – закон једнак за све, потпуно једак за све. Ја још 
једном, ево позивам, све вас, и апелујем да, смрт Давида Драгичевића буде 
једноставно крајња намјера парламента да заустави било какву могућу ннову смрт 
или неправду или нечињење, да се на томе зауставимо и да утврдимо и затражимо 
под хитно истину за Давида, а самим тим и правду за Давида, што то сасвим логично 
значи, и правду за све грађане који живе у овој земљи и који очекују од свијих 
изабраних представника да их штите и чувају. Јер то је наша обавеза, и по уставу а и 
по одређеним моралним и људским нормама и зато је веома важно да данас 
понављам, вјеровано и први, и други и трећи пут се издигнемо изнад политичких 
странака, изнад политичких префикса, и да покушамо показати толико жељено и 
неопходно достојанство, јер 40 и нешто дана, наш народ нас позива на мир на 
достојанство и апелује да се утврди истина, и правда за Давида. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ : Хвала, Колегијум НС је одобрио обраћање г. 
Давору Драгичевућу у времену у трајању од 10 минута, г. Драгичевићу, изволите за 
свечану говорницу. 

ДАВОР ДРАГИЧЕВИЋ: Поштовани народни посланици, Ја сам Давор 
Драгичевић, отац брутално убјеног Давида Драгичевића, ја сам борац прве 
категорије, РВИ, ја сам учествовао у стварању ове државе, ја нисам ни терориста ни 
вехабија, ни обавјештајац, овдје сједи господине који је предсједник те организације, 
нека га је срамота. Захваљујем се што сте ми омогућили да истина и правда, за 
монструозно злостављање и убиство брутално мог сина Давида, затражим пред 
највишим тијелом власти Републике Српске, ја сам ваш грађанин. Разумјећете да 
Владу игноришем, све док у истој сједни саучесник и прикривач чињеница, у убиству 
бруталног мог сина. Мене лично, Драган Лукач, Дарко Ћулум, Дарко Илић, нека 
слободно хапсе, и прогоне, како то јавно пријете, али нека не помишљају, да дирају 
некога од моје породице, неког од преко 200 хиљада чланова- Правде за Давида и све 
оне који помажу и подржавају моју борбу, моја борба је – само за правду и истину. 
Нисам припадник ни једне политичке партије, нећу никад ни бити, ја Давор 
Драгичевић, пред вама народним посланицима, и свима који ово гледају, јавно 
тврдим, да је мој син мучен, брутално убијен, са изирчитом наредбом, да буде убијен. 
Овакву тврдњу заснивам, на свим до сад прикупљеним доказима и сазнањима. 
Обећао сам да ћу овдје изнијети истину о томе како је моје дијете убијене, и ево те 
стравичне истине, с којом смо се ја и мајка Сузана морали суочити. Надам се, чврсто 
вјерујем, да више никад ни један родитељ, неће изгубити своје дијете. Давид је 18. 
марта око 2 и 30 ујутру у центру Града, није у Врбањи, није у Јакуповцима, на очиглед 
бројних свједока, и пред ко зна колико камера у граду покривених отет, од стране 
већег броја криминалаца који су за овај злочин, унапријед планирали и припремали, 
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на то указује видео снимак, његовог последње појављивања испред Платоа ''Боске'' 
испред кафића ''Сити'', након чега отмичари у 20 и 40 гасе Давидов телефон, не у 3 и 
40. Тај доказ смо ми прикупили, све доказе која ми имамо, ми смо дали прва четири 
дана, МУП-у Републике Српске, они су злоупотријебљени, то се добро зна. Тај доказ, 
смо ми прикупили, зна се и зашто полиција није, баш као што неће да иднетификује 
лице са снимка, након тога отмичари Давида воде на једну или више за сад не 
познатих локација, према свједочењу очевидаца, могуће је, могуће да је прво 
брутално премлаћен, од стране 15 до 20 јатака, особа, и онесвјешћен, одвучен са 
паркинга Металске школе, али то тек треба, наравно додатно истражити, ја сам 
конобар, нисам ни тужилац ни судија ни инспектор, конбар. Је ли полиција на том 
мјесту извршила увиђај, тражила трагове и доказе и зашто није, нека објасни из врха 
полиције, има ли су пријаву и свједочење, немогуће је да до 15 до 20 особа, шипкама 
и палицама, премлаћује некога и да ту не остане ни кап крви, никакав траг и да га 
вуку на кољенима. Центар града, међутим, то је тек почетак, вишедневне агоније, 
коју моје дијете проживљава. Данима је трајало, монструозно мучење мог невиног 
сина, и постоји низ доказа, да је то управо учињено. Најбоље о томе свједоче тешке и 
небројене заживотне повреде, какве су Лукач, Илић, Ћулум и Каран покушали 
сакрити. Рекли сте да нема елемената кривичне одговорности, има, Давид 
Драгичевић је убијен, одговорно тврдим. Мом дјетету је сломљена вилица, избијену 
су му зуби, нема ни једног дијела тијела, на коме нема трагова, бруталног ударања 
палицама, шипкама и сличним предемтима, тако из дана у дан, док га ја тражим, ми 
сви, кад проанализирамо токсолишки налаз, можемо сасвим утемељено 
претпоставити, да су Давида уношена наркотичка средства, како би га што дуже 
одржавали свјесним, тј. живим, да буде свјестан, током вјесомучног оргијања над 
њим. Да његова агонија буде што тежа, овдје се морамо вратити, на снимак испред 
''боске'' на коме се недвосмислено види, да мој Давид није ни под каквим утицајем 
наркотика или опијата, и у разговору са свједоцима то сам сзнао, отмичари су ти, 
који су њега, унијели, односно показује токсилошки налаз, и око тога нема сумње, 
ЛСД-и, ви сте факултетски образовани људи, откуд ЛСД у граду Бањалуци, откуд? 
Ако ћемо вјероватни званичним верзијама полиције, Давид је башен у Црквену, то 
значи да је бачен у отворену канализацију, ја сам бањалучанин, ко није нека оде мало 
провјерити и то гре више Лауша, па ће видјети шта је Црквена. Знате ли кога су то 
злочинци бацили у канализацију – бацили су перспективног студента, 
Електротехничког факултета, који је поред основног студија знања, ширио и на 
престижној београдској ИТ-академији интерактивно, бацили су спротисту, младог 
умјетника, момка који је био понос и узор свима који су га познавали, бацили су 
дијете, које је било будућност Републике Српске. Мој Давид, је на скуповима тражио 
правду, за друге смртно страдале младиће и на крају је и сам постао жртва, истих 
злочинаца и њихових саучесника. Сваког дана, понављам, саучесништво у убиству је 
тежи облик од убиства, зашто то упорно говорим, то је зато што одлично знам, 
главне саучеснике у стравичном мучењу и убиству мога Давида, то су на првом 
мјесту, министар, Драган Лукач, директор полиције Драко Ћулум, њихов послушник 
Дарко Илић, наравно тужилац Далибор Врећо. Он зна, зашто кад ме зовно. Да су у 
питању саучесници у злочину, управо доказује њихове тешке, незаконитости, 
почињене са циљем да се омете истрага и спријечи доказивање кривичног дјела. 
Молим вас погледајте конференцију 26.3.2018. године, не на РТРС.у, читаву 
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конференцију на БН-телевизији, гдје се шушкају, глуме и ударају, никада у судској 
пракси таква конференција није одржана, никад, гдје је тужилац, нон-стоп ми 
говорите да раде институције – гдје је тужилац? Нема га. Јесмо ли заборавили, како 
су све више пута јавно тврдили да је неоспорно утврђено како се моје дијете утопило. 
Да је у питању задесна смрт, без елемената кривичног дјела. Како су данима 
понављали, одлично су нали за поломљену вилицу, избијене зубе, и тешко 
деформисану главу, што представља тешку тјелесну повреду, као законом прописано 
кривично дјело. Знале су и за десетине и десетине великих хематома, по цијелом 
тијелу, а посебно на глави, као трагове мехничке силе, продуковане различитим 
средствима подесним за тешко поврјеђивање. И на крају, све то јавно су казали, да 
нема кривичног дјела. Има. Давид Драгичевић, одговорно тврдим је брутално убијен. 
Нису чекали да то каже Тужилаштво које је једино надлежно за правно 
квалификовање, кривичних дјела, него су намјерно и плански лагали. Сјетимо се и 
како су лажно оптужили Давида за крађу из куће, још једног саучесника, Ђорђа 
Рађена, укућни, Велибора Јанетовића, пустио сам снимак, милиција има од 18.3. 8 и 
47, се подмећу докази Давидов нестанак је пријављен у 13 и 47, у МУП-у Републике 
Српске, Драко Ћулум ме звао те Саво Антонић, навече, да пријави, значи све ти је 
јасно. Сјетимо се, и како су лажно оптужили, да је Давид лопов, наркоман, самоубица, 
није, одговорно тврдим. Докажите то, отићу на Трг крајине и јавно се убити, да спрем 
и своју и са сина љагу, докажите одмах, одмах идем на Трг да се убијем. Давид није 
почино ту крађу, па питам- како је могуће да су код њега пронађени ти предмети из 
те куће, Давид кући има лапт топ, ево га овдје од 2000 марака, не од 100 марака, 
Дарко Ћулуме које марке, значи леново, ево га Леново, јатаци су били у мојој кући, и 
све подментнули, Давид Драгичевић, није у кући, доказано је истрагом, откуд код 
њега ти предмети, Давид Драгичевић је само спуштен у Црквену, са јасном поруком, 
да се убије и у црквену канализацију, да се пошаље порука, мени, овом народу, то је 
лажни снимак монтиран, већина вас није информисана, молим вас господо мало се 
информишите, молим вас, у моју главу никад нећете ући, ја сам частан и почетн 
човјек, тражим само истину и правду, и да одговара ко год је умјешан, од 18. 3. и 
прије у убиство Давида Драгичевића. Сад би замолио све народне посланике, да сами 
себи поставите неколико питања, Лукач, Ћулум и Илић и други саучесници, много су 
финансијски богатији од већине вас овдје пристуних, питам- за који новац или другу 
корист, би сваки од вас пристао овако помогати, директно убицама мог сина, лагати, 
подметати доказе, измишљати крађе, па чак и јавно пријетити, свима који само 
помену да је мој Давид убијен, за који новац би то чинио, неко, нека се свако од вас 
запита. Да ли би ико од вас ризиковао каријеру, помагајући убици  или убицама, 
политичку или кривични прогон, (г. Драгичевићу,. молим вас пошто је вријеме већ 
истекло, да приведете крају) ево. За крају, морам вас замолити народне посланике, 
још нешто, желим да размислите, колико је сваки од вас појединачно допринио овом 
злочину, господа наведена су на овим позицијама, захваљујући гласовима овдје 
присутних, ви сте им дали моћ да могу убијати, чинити криминал, злоупотребљавати 
институције, и овако ометати истраге и понашати се бахато. Да би само скратио, ја ћу 
након овог напустити салу, хоћу истину и правду, колико год брутално била, до краја 
свог живота нећу одустати од тог циља, убили сте ми душу, дијете, затрли сте ми 
сјеме моје, угасили сте ми славску свијећу. Молим све посланике у Скупштини, да се 
изајсне, јавно, молим вас, сви ви, да ли је било самоубиство или убиство. Молим вас, и 
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наравно да дате јасан рок Тужилаштву, да се предмет приведе крају, да могу отићи 
на гроб свог дјетета. Хвала вам пуно за разумјевање и само још једно, једини папри 
сте ми овај дали, званични, потврду о смрту, г. злочинца Жељке Карана, 18.3. 04.00 
вријеме смрти, ево га, насилна смрт. Ово сте ми дали, г. Богданиће добро зна, зашто 
сам добио лични свој налаз 5. да могу сахранити, пожурили сте да га сахраним. 
Ехсумираћу га још 100 хиљада пута, будите сигурни, с тим немам проблема, немам 
проблема, тврдили сте седам дана, прије тога да се први и други налаз слажу, 
апсолутно се не слажу обдукциони налази, а добио сам и слике пре фото 
документације.  Хвала, најљепше, и у интересу правде и истине ове државе, наше 
дјеце и ове заставе и Републике Српске.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, пауза пет минута. 
ПАУЗА 
ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Молим народне посланике да заузму своје 

мјеста. Настављамо са радом, по члану 133. Пословника НС Републике Српске сада ћу 
дати ријеч министру унутрашњих послова Републике Српске, којем је Коелгијум 
одобрио обраћање, до 30 минута, до 90 минута, пардон. До 90 минута и да обавјестим 
народне посланике да смо позвали и тужиоца г. Лепир Желимира, који ће после 
министра такође да нам се обрати. Господине министре Лукач, изволите. 

ДРАГАН ЛУКАЧ: Захваљујем г. предсједниче, уважени народни посланици, 
даме и господо, Ево најприје ћу да кажем, да би могли да причамо о овоме свему, да је 
донешена одлука о укидању тајности података, укида се тајност података, садржја и 
информација, проведеним активностима везаних за смрт Давида Драгичевића под 
одређеним бројем, од 24. 4. 2018. године, који одређен оцјеном, постојањем потребе 
за утврђивање степена тајности података, интерно. Разлог за укидање степена 
тајности информације из тачке 1. ове одлуке, садржан је у потреби да  подаци из исте 
учине доступне јавности. Све ово што смо чули овдје у НС, прликом излагања Давора 
Драгичевића, за мене није изненађење, јер је очито ово добро припремљен 
перформанс, који иде у смјеру оптужби према мени лично, према врху МУП-а али и 
према Тужилаштву и институцијама Републике Српске, без и једног доказа. Ко има 
право и могућност у овој држави да оптужује за оваква тешка кривична дјела без и 
једног доказа?  По први пут смо овако нешто чули у Републици Српској, у НС 
Републике Српске. Апсолутно одбијема све и једну ставку коју је Давор Драгичевић 
овдје изнио, јер све је апсолутна лаж.  До сада нисам хтио да тај потез направим, без 
обзира што данима, такође на моје име, на име људи из МУП-а се такође износе сваки 
дан, лажи и неистине, са тешким оптужбама, без и једног доказа, али након овога 
данас, поднијећу пријаву суду и он и сви они други који су износили до сада такве 
оптужбе, почев од Васковића, тог страшног блогера, недодиривог. о коме нико неће 
ништа да прича, али ја ћу данас овдје да причам, који је иструментализовао Давора 
Драгичевића са оваквим стварима, па од неких народних посланика, попут г. 
Крсмановића, који је изјављивао негдје јавно да Драган Лукач подмеће доказе, 
скрива неке чињенице итд, и свих оних људи који су такође око Давора Драгичевића, 
против свих ћу поднијети пријаву суду, наћи ћемо на суду, погледаћемо се у очи и 
мораће да докажу оно што говоре. Не може јавна ријеч проћи без осуде, и не може се 
завршити на томе, да се такве ствари износе, а да се не може с друге стране бранити 
од тога. И ја сам стварао ову Републике Српску и ја сам борац прве категорије, и ја сам 
РВИ, седам литара крви сам пролио за ову Републику, словом и бројем, на свим 



204 
 

борбама у свим рањавањима и свим операцијама које сам  поднио и ја имам 
породицу, и има четверо дјеце, и не може нико да ме оптужује без доказа. Свима 
поручујем, од оних са мрежа, до свих оних осталих који износе овакве ствари без 
доказа, наћи ћемо се на суду и погледаћемо се у очи, али вјерујте ми, мојих четверо 
дјеце, да неко пресретне на путу, да га прстом пипне, да му чвоку удари, све и једног 
ћу пронаћи, па ћемо се погледати лично очи у очи. Схватите ово како год хоћете, али 
смо имали, и на мрежама се појављује, како је мој син учествовао у тучи 
премлаћивања Давида Драгичевића, мој син који има 10 година, да има 20 не би 
могао никоме доказати да то није истина, зато што на мрежама, се о томе прича.  Е, 
нећемо се тако играти ни са мојом дјецом ни са мојом породицом, ни са породицом 
мојих сарадника и других људи који се произивају на овакав начин, постоје 
институције у Републици Српској, чији је посао да утврде шта се десило, и да то 
изнесу, постоји тужилаштво, постоје судови, овдје покушава да се прави истрага, 
постоје неки тимови, као што смо чули овдје, као што Васковић каже да има свој тим 
за истрагу који прави, тај тим за истрагу је формирао овакво мишљење и дао 
податке, који су лажни и то ћу доказти овдје. А они нека докажу било шта друго.  
Нека докажу гдје је тих 15 до 20 разбојника који у овом граду, убијају, отимају, силују 
а не знам шта раде, а нико за њих не зна, је су духови, имамо ли и једно име и 
презиме од тих 20, нема ни једног, бар нисмо чули, чујемо да овдје зна се ко су убице, 
ево чули смо ко су саучесници, почев од мене, али нисмо чули ко је убица, мени да је 
неко дијете убио и да знам ко је то и да институције неће да поступе, ја знам шта бих 
радио и мислим да сви ви знате овдје шта би радили у том случају. Ко је убица? 
Васковић каже – јавно пише и износи на Тв да зна ко су убице, али неће да каже, он ће 
то написати кад буде сматрао да треба рећи, па ко је саучесник, овдје, ко прикрива 
убице, тражимо од тужилаштва, три пута смо послали, да саслуша Слободана 
ВАсковића, због тога што човјек зна ко су убице. Знате шта је одговор Тужилаштва – 
пустите будалу, он није релеватна за случај, за истрагу, па не може ни тако. Јавна 
ријеч коју он износ и на свом блогу и на телевизији, каже да он има тим за истрагу, 
који је све утврдио чињенице, неке од тих чињеница смо чули овдје од Давора 
Драгичевића, које нису чињенице, то су лажи, и каже да зна ко су убице, а неће да 
каже ко су, ко прикрива ко је саучесник? И позивам ош једном Тужилаштво да 
саслуша ВАсковића јер он као и сваки други грађанин, је дужан да да сваку 
информацију коју има о било ком кривичном дјелу, а нарочито у кривичном дјелу 
убиства, ако се овдје ради о томе, ако неће да то да, онда њему слиједи кривична 
пријава и зна се шта је закон прописао за такве. Зна се и шта је закон прописао и за 
лажно пријављивање, али доћемо до тога. Ја сам Давору Драгичевићу, дошао кући 
као човјек и као родитељ, да му изјавим саучешће, том приликом се с мном изгрлио и 
изљубио, причали смо о његовој кући и с њим и са његовом супругом, бившом 
додуше и било је 10 људи још у кући. Причали смо нормално, дошао сам и као 
минитар да му кажем, да ће сви ресурси које МУП има на располагању, ставити се на 
располагање да дођемо до истине. И тада му је говорио да му је битна да сазна 
истину, шта се десило, каква год она била, а итина је увјек тешка.  Многима тешка за 
прихватити. Међутим, Давор Драгичевић, већ након неколико дана, приликом 
сусрета у Кабинету предсједника, је одбио да ми пружи руку и рекао да сам 
саучесник. И пита сам га тада – на чему заснива те чињенице, та своја сазнања, није 
имао доказе, нема их ни данас. Али и даље прича то. И даље износи те неистине, 
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покушавајући оптужити врх МУП-а да нешто крије. Слободан ВАсковић, усмјерава 
Давора Драгичевића, то одговорно тврдим, поред још одређених људи из политичког 
живота нажалост, који покушавају да ово искористе на један морбидан начин, то сам 
говорио и раније, који са њим сједе по кафанама, причају му шта треба да ради и како 
да се понаша, и зато имамо овакву причу. Ја разумијем његов бол и све што му се 
дешава, али ово је излуђивање јеног човојека у једној несрећи, својој великој несрећи 
коју је дожиовио, са лажним информацијама, да би људи остварили своеј интересе. 
Два блогера, воде истрагу и усмјеравају Давора Драгичевића, шта да прича, један од 
тих блогера Борислав Радовановић из Приједора, наш полицајац, суспендован, дуже 
вријеме, човјек који је психијатријски случај, три пута лијечен на психијатрији, а то 
не смета БН-у да преноси, његове приче, неутемељене и кад сам их питао са БН- 
зашто радите то, знате да човјек има психичких проблема, каже – нисмо знали. Али 
им није сметално да наставе и даље да раде. Човјек који је покушао, ушао у 
канцеларију нашег начелника Иванића, ПУ у Приједору, са намјером да га убије. И 
спријечен у томе, супендован, одузето му оружје, одзета му возачка дозвола, јер не 
може ни то да има, десетине дисциплниских поступака против њега смо повели и 
морали да их зауставимо, зато што има дијагнозу да је процесно неспособан, да 
прати дисциплниски поступак, а онда он напише како је срушио све што је МУП 
против њега покренуо, све дисциплинске поступке, све што се дешава у Републици 
Српској и што се деси, он пише о томе, како је некад радио, писао и тд, само му нису 
дозволили да он то истражи, и он се укључио сада у ову причу, заједно са 
Васковићем, кога Васковић искориштава на његово психичко стање такво као што 
сам рекао. А Васковић је једна посебна прича коју ћу сада и морам да испричам, овдје.  
Човјек који терорише својим писањем Републику Српску, имам осјећај да је мрзи из 
дан, душе, а знамо то из његових прича и 60 минута са Бакиром Хаџиомеровићем, 
које је имао да је Републике Српска црна рупа на западу, којој се све зло скупило. И 
Бакир га избацио, оног тренутка кад је добио снимке да је Слободан Васковић у 
Сребреници као новинар фризирао доказе, тјерао те несретне људе тамо који су били 
тада заробљени, да причају оно што он хоће и иницирао, па ево сад питам, је то био 
повод за оно што се десило у Сребреници, кад како инспиратор натјерате људе да 
причају оно што хоћете да плкасирате и пласирате то, а први пут кад сам поменуо 
Слободана Васковића, у јавности, након свих писања о мени, свих ових година, свих 
могућих лажи и конструкција, знате шта се десило, а било је приликом управо овдје, 
синдикат кад је организовао протесте овдје пред НС, је написао, да Драган Лукач је 
поставо снајперисте по крововима, да пуцаују и убијају народ. Изађем на 
конференецију за штампу и кажем да је то лаж, да није истина и нормално да није 
истина, то су наши младићи, из нашег народа, специјалци који су овдје да бране тај 
народ, а не да убијају тај народ, и ко би могао тим људима да нареди да пуца по 
народу, нико сигурно. Ни ја, ни било ко други. Знате шта се после тога дешава, 
долази ми изасланик из америчке амабасаде, кога је послала лично амбасадорица, да 
ми каже, да не помињем и не нападам Слободана Васковића. Због чега, ни на који 
начин га нисам напао, само сам рекао да лаже оно што је написао. Немам право да у 
име институције, у своје име да кажем да то није истина, а Слободан ВАсковић, хода 
по граду и прича како има заштиту од америчке амабасаде, како га плаћа америчка 
амбасада за ово што ради све, да би он био заштићен, ваљда прича због тога, ијесте 
заштићен, нико не помиње Слободана Васковића и његове писаније и њгове лажи и 
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његове клевете и увреде и све, блаћења људи по разним основама. Од оних 
привредника, јавна је тајна у граду, колико је привредника морало да плати 
Слободну Васковићу, да не би писао о њима, да не би блатио њихове породице, 
правио им штету у фирмама и тд. Од тога он живи и од напада на Републику Српску и 
институције Републике Српске. Ево у чијој организацији и под чијом заштитом. 
Амбасадорица када дође у Републику Српску, не дође код предсједника ни код 
предсједнице Владе, него сједи у бањалучким кафанама са Слободаном Васковићем. 
Од њега добија информације шта се дешава у Републици Српској. Други пут, недавно 
сада, нисам поменуо Слободана Васковића, али такође наш полицајац који је добио 
задатак да пронађе Васковића и да му уручи позив за суд, од стране суда по питању 
Драгана Калинића, тј. по тужби Драгана Калинића, против њега, оде полицајац да га 
пронађе, није га нашао, питао тамо има ли га, је ли га неко видио, да му уручи тај 
позив, за суд, следеће писање према Америчкој амбасади је било полица тражи га да 
га убије. Прије 20 дана, отприлике. Шта се дешава, поново долази изасланик из 
америчке амбасаде код мене и каже, послала ме амбасадорица да кажем, да не дирате 
Слободана Васковића. Ко га дира? Нисам ни знао чак за то. Да је требао да му уручи 
позив, и тада сам рекао – је ли у америчком законодавству није обструкција правде 
ако избјегавате да вам се уручи позив за суд, али он је добар манипулатор, да и њих 
изманипулише, да има каже, ево полиција тражи да га убије, а не да му уручи позив 
за суд, да се појави на суду у случају за који зна да ће изгубити. А иначе сву имовину 
је са себе скинуо, тако да не би поплаћао све оне казне које је изгубио на суду. 

 Ево, сад позивам америчку амбасаду, нека знају кога штите, лажова и 
манипулатора, који манипулише у Републици Српској, од Сребренице, имају снимци 
тамо гдје, те јадне људе, без обзира шта се тамо десило, кад прича своју причу, он га 
заустаља и каже, не ниси то мислио тако, него овако треба да кажеш. И људи причају 
тако и он је тако пласирао ствари Републици Српској, још једном питам – је ли то 
била инспирација и повод да се тамо деси страшни злочин, а осуђени су људи неки 
наши комнаданти, угледни, часни, који леже сад у затвору у вези Сребренице, само 
зато што су били тамо, знам неке од тих људи, метка нису опалили, наредили нису 
сигурно ни да се нико убије нити стријеља, нити било шта да ураде, лаже данас у 
затвору. И рекао сам то америчком изасланику- хоће ли америчка амбасада 
покренути процес пред тужилаштво да види има ли одговорности Слободана 
Васковића за оно што се десило у Сребреници. Сљедећи његов наступ на телевизији 
је био, јер су му очито то пренијели, наручено питање да га питају- шта је то било у 
Сребреници? Па ето он је имао тамо неки интервију, са човјеком, али касније он њега 
назвао па му се извинуо. Па тако лицимјер је невјероватно, па и за њега таква лаж је 
невјеровтна, назвао је мртвог човјека да му се извини и на тај начин да оправда оно 
што је радио тамо. Јер такав човјекл данас води процес, данас инструише Давора 
Драгичевића, да прича овакве ствари и то знам поуздано и знам сигурно да је тако. У 
осталом све оно што Васковић напише на свом блогу, Давор Драгичевић, понавља на 
тргу, прича о отмици, прича о војницима, налогодавцима, итд, Давор Драгичевић на 
тргу, војници налогодавци, отмица, пребијање, итд. И ред је о томе да се каже и да је 
то тако.  А проћи ћу сада од почетка кроз ово шта се десило, и шта је полицијиа 
утврдила, видјећете да овдје полиција н ишта није сакрила, нити може да сакрије. 30 
инспектора скоро из Министарства унтурашњих послова укљчено је у истрагу и у ту 
првој и другој екипи, коју смо касније направили из Тужилаштва, лично главни 
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тужилац Лепир води истрагу, са своја два тужиоца, плус два тужиоц из републичког 
тужилаштва, као надзор, који су упознати са свим детаљима. Све и један детаљ који 
се ради, ради се на освноу и у сарадњи са тужилаштво и на основу налога тужилаштв. 
Ко то у полицији од ових 30 инспектора може нешто да сакрије, да сам их ја скупио и 
сјео овдје и инструисао, и рекао, не смијете рећи, то, то, и ко може да 30 људи да 
задржи да то не кажу. Ево покушајте ви у својим клубовима, било какву тајну 
инфорамцију да задржите и да видите колико ће дуго бити тајан, не могуће, али 
овдје се покушава да се уради управо то, да се МУП направи кримналном 
организацијом, који до сада радио много шта, али је сад почео да организује убиства, 
отмице, силовања, и прикривање свега тога, не може без тужилаштва, зато се и 
укључује тужилаштво. Кренућу од почетка, са овим стварима и надам се да ћу имати 
довољно времена да изнесем све ове детаље, а ви процјените шта је истина и јавност 
нека процјени шта је истина и да ли је МУП сакрило и и једну информацију и колико 
сам ја саучесник, од саучесника дошао сам до тога да сам и убица. Ево морам да 
кажем, да у вријеме нестанка Давида Драгичевића нисам био уопште у БиХ, био сам 
на службеном путу, отишао сам прије његовог нестанка и вратио се после његовог 
нестанка. Тако да нисам бар могао бити убица, ево сад саучесник, мораће неко да 
докаже. Дана 18.3. 2018. године у 13 и 45 часова грађанин Драгичевић Давор, је у 
полицијску управу Бањалука, пријавио нестанка свог сина Давида Драгичевића, 
рођен 31.1.'97. године у Бањалуци, настањен у ул. Франца Шуберта бр. 50А. У пријави 
је навео да се његов син Давида Драгичевића није врато из изласка у град, који је 
отишао 17. 3. око 19,00 часова. Дана 24. 3.2018. године, на десној обали корита ријеке 
Црквена, у неспоредног близини ушћа у ријеку Врбас, пронађено је беживотно тијело 
које је иднетификовано као Давида Драгичевић, настањен у Франца Шуберта, који се 
водио као нестао по пријави оца Давора Драгичевића. Дана 25.3.2018. године из 
Завода за судску медицину, од стране судског вјештака, др Каран Жељка, извршена је 
обдукција мртвог тијела Драгичевић Давида, након којег се вјештак изјаснио да је 
смрт наступила утапањем. Оба обдукциона налаза, кажу да је смрт наступила 
утапањем. Г. Бореновићу, узорок смрти је утапање. Пошто сте рекли у вашем 
излагању да се не зна шта је узрок смрти. Након, те да нема виталних повреда које су 
настале за живота. Детаљан налаз обдукције са налазима вјештчења и урина, др 
Каран ће доставити надлежном тужилаштву и доставио је. Ја овдје, износим ствари, 
које су људи написали и потписали са своје стручне стране, не могу ја да цијеним, да 
ли и један и други доктори су урадили свој посао добро или нису. Али ћу изнијети 
оно што су написали у својим налазима.  Обудукционом записнику, не могу да га 
читам читавог, узеће нам пуно времена и пуно је ствари ту које су стручне, које 
много од нас ако нису доктори не могу ни да разумију. Али мртво тијело у моменту 
непознате мушке особе, нађено 24.3.  на територији града Бањалука, у ужем градсом 
подручју, мјесто гдје се ријека Црквена улијева у ријеку Врбас, већ током обављања 
увиђаја, на лицу мјеста са великим степеном сигурности, констатује се да се 
највјероватније ради о посмртним остацима лица по имену Давида Драгичевића, 
рођен '97. из Бањалуке, који је нестао дана 18.3.2018. године.  У џеповима одјевних 
предмета, пронађен, је мобилни телефон, џепни нож на раклапање, ткз. швајцарски 
нож, празно паковање жвакаћих гума, мелем за усне, кључ са привјеском у форми 
отварача за флаше, свежање кључева са привјесцима, новчанице у апоенима 3 пута 
50 и један пута 20, и један пута 10 КМ, као и платнени новчаник. Прегледом 
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новчаника констатује се да се у њему налазе двије личне карте, наша и аустријска. 
Чланске карте за теретану, библиотеку, разне рекламне визит карте. Долази у Завод 
отац Давор Драгичевић, који је препознао и потврдио да се ради о његовом сину 
Давиду.  Изглед леша у стању у којем је допремљен на обдукцију, одјећа, обућа, као и 
све што је уз леш достављено, односно пронађено, видљиво је на фотографијама 
фото-документације које се налазе у прилогу овог записника и који предстаља његов 
саставни дио. Значи овдје постоји фотодокументација, о одјећи, обући и свему. Ту је 
још једна ставка о којој је такође Давор Драгичевић говорио, и питао – гдје је његова 
јакна, нетала, нема његове јакне итд, овдје је и његова јакна и постоје о томе сви 
комплетни докази. Након тога се приступи извођењу обдукције, током које се сачини 
следеће, сада је опис овдје, али ово што је битно, коса у потуности очувана, црна, 
дуга, спелтена у карактеристичне плетенцие, такозване у дредове, у коси се уочавају 
трагови блата и муља. Очни капци склопљени, горњи капак лијевог ока отечен, на 
горњем капку десног ока, налази се мали мрљасти крвни подлив, везнице очних 
капака и очних јабучица замућени, много крви и крвном бојком пребојене, теже 
распознатљиви дубљих структура очију, брада и бркови тамносмеђи, необријани 
дужине до 5 мм, усне влажне, отечене помодриле, зуби природни, присутни, 
одговарајући његовани, нема расклимани нити свјеже избијених зуба. Чули смо овдје 
од Давора Драгичевића, у његовом излагању, да је рекао да је помљена вилица и 
избјени зуби, а видјећемо и у другом обудукционом налазу да такође каже, значи да 
нема расклиманих нити свјеже избијених зуба. У устима се налази течан воденаст, 
дјелимично муљевит садржа, врат ваљкас, обично покретан, грудни кош симетричан, 
трбух и висни равне грудног коша, пол и предио мушког типа, длаке се при 
повлачењу нешто лакше ваде из коријена, екстремитети правилни без отока и 
деформитета. Спољашним прегледом на лешу је констатовано следеће, кожа у 
предјелима дланова и табана, смрежурана, задебљана, наборана, што одговара 
знацима боравка леша у течности, у предјелима надланих страна обије шака у 
предјелима горњих дијелова кољена, обострано налазе се портмортална оштећења, 
настала стругањем, тих дијелвоа тијела, од тврде објекте у води. У предјелу чела 
обострано а више са лијеве стране, у лијевом јагодичном предјелу у предјелу дорзума 
носа, налазе се нагњечења, гдје је кожа лишена надкожице, огољела кожица чврста, 
сува, тамноцрвена до црномрка, кожа у околини крвљу подливена. на лијевој страни 
чела, на претходном описаном нагњечењу налазе се плитке нагњечне рздерне ране 
до дужине 2,5цм, дубине до 3 мм, које захватају отприлике до пола дебљине ткива 
половине на том мјесту, на чијем простору се налази муљевит садржај, ово су 
највјероватније посмортална оштећења која се супоер понирају са заживотно 
насталим нагњечењем на том мјесту. Обје усне су отечене, мјестимично ситно 
мрљасто крву подливене, меко ткиво предворје усне шупљине крвљу подливене, врх 
језика налази се између зуба. У предјелу унутрашње стране десне надланице, кожа је 
мрљаста крвљу подливена, мрљасти крвни подливи налазе се такође на спољашној 
страни десног кука, на предњој страни десне надкољенице, у горњој трећини, 
предјелима предњих и унутрашњих страна оба кољена.  

Одјећа која се налази на лешу већ је описана у одјељку уводне радње овог 
записника. 

У устима и носу налази се воденасти муљевит садржај, на усним шкољкама 
налазе се трагови пијеска и муља, у полном и аналном отвору нема страног садржаја. 
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Јуче смо чули, на конференцији у Београду, да је Давор Драгичевић рекао поред свега 
овога да је и између осталог и силован. А овдје можемо да видимо и у једном и 
другом записнику, помиње се управо да овдје нема одређених промјена. Сем, 
опиасних споља на лешу, нема других промјена нити повреда. Овдје је сад описано, 
трбух, бубрези, мокраћна бешика итд, у желудцу, ово је битно, се налази получврст 
кашаст и течан сдржај, којим се распознају жућкасно бјеличасти остаци несварене 
хране. Ћа видјећете кроз извјештај да Давида Драгичевић крећући се према Лаушу 
долази до пекарије Змијање, гдје је узео бурек, одређена пецива и које је јео 
отприлике сат времена прије доласка до куће и до дешавања на Цркевни, значи 
остаци несварене хране. Слузокожа одговарајуће уздужно наборана, многкрвна, 
лакокрвно бојом пребојена, у цријевима се налази уобичајен кашаст формиран 
црјевни садржај слузокожа одговарајући изражених набора многокрвна лакорвном 
бојом пребојена. Кости, прегледане су кости, главе, врата, трупа, и екстреминитета и 
на њим нису установљени знаци прелома, а чули смо овдје од Давор Драгичевича, 
поломљеној вилици, избијеним зубима, не знам каквим све још преломима. На 
основу напријед наведеног обудукционог налзаа, имајући у виду од стране 
тужилаштва постаљена питања, даје се сљедећи закључак: Леш одрасле, млађе 
мушке особе, из воде је у стању почени трулежних промјена, смрт је насилна 
наступила је непосредно услед утопљења у води. Насилна је смрт, све оно што није 
природна смрт, утопљене у води је насилна смрт, да ли човјек пливао па се угушио, 
или скочио с моста да се убије, то је насилна смрт, да не би овдје причали о томе, 
насилна је смрт, насилна смрт није само ако га неко удавио у води. Већ и ако је сам се 
утопио пливајући или било шта, све оно што није природна смрт. На лешу су 
установљене спољашне повреде, нагњечење крвни подливи, лоцирано у предјелу, 
главе, трупа, екстремитета, који су неспорно заживотне и које су по својој природи 
механичке, настале дјеловање, тупе механичке силе, при томе дјелови људског 
тијела су механичко средство, подобно за наношење оваквих повреда. Описане 
повреде могле су настати у физичкм сукобу са једном или више особа, видјећмо 
касније, да је била и одређена туча у граду у којој је он учесвовао. Описане повреде 
појединачно и скупно су лаке тјелесне повреде, и не могу се довести у везу са 
смртном последицом. Значи није било повреда, која је изазвала смрт, смрт је 
наступила утопљењем у води. Стање леша, са израженим почетним посморталним 
промјенама у контексту метролошких услова, хладноћа, хладне вода, указује на 
вријеме смрти у интервалу до максимално седам дана прије момента обдукције. Др 
Каран каже, није прецизирао никакав датум, смрти овдје у закључку свом укаже, 
указује на вријеме смрти, у интервалу до максимално седам дана, прије момента 
обдукције.  Даље, узима се крв, урин за вјештачења, проводи се вјештаћење, у 
једници у форензику, криминалистичко технички центар МУП-а гдје је извршно 
вјештачење, крви на основу налога Окружног тужилаштва које је достављено са 
узорком крви, које је узето приликом обдукције. Прегледом пошиљке утврђено је да 
је на вјештачење достављен један узорак крви који је подобан за анализу. Налаз: 
Дана 27.3. 2018. године, извршили смо анализу алкохола у крви, техником гансе 
хромотографије, употребом инструмента гасног хромотграфа, фокус марке 
Термос.сцентик, код испитаника установили сљедећу концентрацију апслутог 
алкохола 1,58 промила алкохола у крви, након свих ових дана, које је траало док је 
пронађен, 1,58 промила алкохола у крви. Налаз вјештаћења пристусва опојних дрога 
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у постморатлном узорику урина који је узет током обдукције леша Давида 
Драгичевића, анализа присуства опојних дрога, наредбом поступајућег тужиоца, 
одређено вјештачења на околности стања, алкохолисаности присуства опојних 
дрога, узорцима крви и урина, који су узети током обдукције леша Давида 
Драгичевића, цитирано наредбом, спецификовано је је за потребно изајсниити на 
следеће околности, степен алкохолисаности у тренутку смрти утврдити присуство 
опојних дрога у крви и урину смртно страдалог.  Овдје сад иде анализа како се то 
ради, којим инструментима, итд, након проведене анализе добијен је следећи 
резултат, у урину испитаника, утврђено је присуство етилног алкохола у 
концентрацији од 1,32 промила у урину 1,32, у крви је било 1,58. У конкретном 
случају може се констатовати, да је код испитаника установљено присуство етил 
алкохола у претходно наведеној концентрацији као и присуство 
тетрахидроксиканбило, тј. марихуане, који има гранично позитивне вриједности, на 
доњој граници аналитчког прага осјетљивости, као и присуство ЛСД-а.  

ЛСД-е је поменуо овдје и Давор Драгичевић, па се чуди од куд у Бањалуци, 
ЛСД, је јефтина дрога, која изазива халуцинације, то је познато свим оним који се 
баве овим стварима. Кроз извјештаје и  кроз изјаве, које је преко више од 200 ближе 
ће бити сада, пошто истрага и даље траје, али кад је предат извјештај тужилаштву 
197 разних доказа, изјава, пријава, саслушања, полиграфисања, итд, је достаљено 
тужилаштву 197, у многи од тих су обављени разговори са људима који су имали 
контакта и који су се дружили са Давидом, који су потврђивали у својим изјавама да 
су знали, да Давид Драгичевић конзумира дрогу. Његов отац је овдје рекао да није 
наркоман, ја му не замјерам због тога, али сада ћу рећи другу ствар, када сам био код 
њега кући, када смо причали о свему овоме, било је присутно десет људи, Дравор 
Драгичевић је рекао да зна да његов син дува, тј. да користи марихуану. А његов ујак 
Аљоша, лице иначе које смо ми приводили због хакерских напада у МУП-у и који је 
покренуо на мрежама ову причу, сада имамо тамо, преко 200 корисника, ја ћу вам 
рећи да су то фризирани подаци, убзо ће имати и 350 довољно да буде предсједник 
Републике, ако се појави на изборима, 200 хиљада, а сви они који су једном ушли да 
виде тамо шта пише, не могу више да се искључие и само се повлаче сви њихови 
профили, који остају тамо, значи да се ради софтифицирано и да су то тврдим, 
фризирани подаци. Али то није битно, говорим о овоме, да је исти тај његов ујак, кад 
смо били у кући, позвао ме у страну, пошто знам човјека из неког ранијег времена из 
града и рекао ми, ја знам да је Давид користио ЛСД али родитељи то не знају и то је 
тачно, али је тачно и кроз друге изјаве, које стоје у предмету да су дали изјаве да 
знају да је користио и марихуану и ЛСД. Овдје имамо обудкциони записник др 
Милосављевића, који је у суштини, малте потуно исти, да не пролазим кроз то све 
исто, то стоји у предмету и овај доктор је саслушан од стране тужилаштва да објасни 
неке нејасноће, тј. неке разлике између првог и другог обудкционог извјештаја. Оно 
што је овдје битно, пошто се такво питање постављало и провлачи се, гдје се каже, из 
пресјечених душница, и душничица циједи се течан ситнопјенушав замућен, 
мјестимично муљвит садржај, доктори који знају шта су душнице и душничице, знају 
на који начин је могао да муљевит садржај да доспије, пошто имамо причу да је 
Давид негдје удављен у слаткој или сланој води, не знам више у каквој па је онда 
бачен у Црквну која је канализације, овдје се каже да је душницама муљевит садржај 
какав јесте у Црквени што значи да није могуће да је задављен негдје у неком лавору 
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или у канти или бурету или не знам чему. У желудцу се налази получврст кашаст 
течан садржај, у којем се распознају жућкасно бличасти остаци несварене хране, као 
што сам већ рекао раније, значи несварене хране, а видјећемо у које вријеме и када 
Давид у задњи пут конзумира неку храну коју смо такође регистровали 
видеонадзором.  Ево на крају мишљење др Милосављевића и његовом 
обудукационом налазу, каже – леш одрасле млађе мушке особе из воде у стање 
почених трулежних промјена, смрт је насилна настуила непосредно услед утопљења 
у води, значи и други обдукциони налаз каже да је смрт наступила утопљењем у 
води. На лешу су установљене спољашне повреде, нагњечења, крвни подливи, 
лоцирани у предјелу, главе, трупа, екстремитета, као и линијска филсура лијеве 
носне кости које су неспорно заживотне и које су по својој природи мехничке настале 
дјеловање тупе мехничке силе, обострано симетрично, повреда чела, јагодица, 
кољена, могло би указивати на повреде које су настале услед пада са мање висине на 
тврду подлогу а који се могао десити приликом доспјевања у воду, али се ни 
могућност дјеловања других мехнизама, механичке трауме у настанку ових повреда 
не може искључити. Описане повреде појединачно, и скупно су лаке тјелесне 
повреде, и не може се довести у директну везу са узроком смрти код покојника. 
Значи  овај налаз потврђује да се ради о лаким тјелесним повредама, које нису 
узроковале смрт, промјене на шакама и стопалима указују да је леш покојног провео 
у воду од два до највише четири дана, што значи да ни смртни исход није могао 
наступити прије наведеног времена, ево ово је то размимолажење између једног и 
другог обдукционог налаза. Ја не могу и не могу да кажем који је од доктора је у 
праву, али оно што знам, да је др Милосављевић позван у тужилаштво да је дао 
изјаву управо по овој тачки у свему осталом се слаже и да је изашо и на лице мјеста 
гдје су му предочене све оне остали подаци, о времену у Бањалуци, темепратури, 
температури воде, вањској температури итд, и гдје се сложио, да постоји могућност 
да је могао да буде у води и више од четири дана, што потврђује налаз др Карана. Али 
то је у предмету у тужилаштву, и тужилаштво ће цијенити на који начин ће даље с 
тим поступати. Даље, хемијско токсиколошким скринигом урина, установљени 
трагови присуства тхац-а метаболит марихунае, и ЛДС-а средстава злоупотребе 
указује да је покојник прије смрти користио наведена средства, метаболик и ЛДС-а 
могу се доказати у урину, пет дана од кориштења док се тхац- може наћи у урину и 
више од седам дана, након коришћења. С овим се заврашва обудкциони налаз др 
Милосављевића. Даље, од момента пријаве настанка, и након проналаска 
беживотног тијела, предузето је низ оперативно теактичких криминалистичко 
техничких и истражних мјера и радњи којима је утврђно следеће: Лице Драгичевић 
Давид, је дана 17.3.2018. године око 19,00 часова од своје куће отишао кући свог 
друга Момић Страхиње, који живи у улици Равних котара бр. 14. насеље Лауш у којем 
насељу се налази и кућа Давида Драгичевића, са намјером да заједно иду у излазак у 
град. У кући од Момић Страхиње, Страхиња и Давид су се задржали око 22 часова, 
када је код њих дошао Грујић Никола, након чега су се сва тројица пјешке упутили у 
правцу града. У правцу града кретали се улицом Караџорђевом, у којој улицу су 
свратили у пекарју Змијање, у којој су сва тројциа купили два бурека који су појели 
тако што су подијелили између себе даље се упутили у правцу угоститељског објекта 
Мета, који се налази у старом занатском центру. Дана, 17.3.2018. године, у 22,30 
часова наведена тројица лица су дошла у угоститељски објекат Мета, гдје затичу 
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лица, Ћулум Николу, Стојичић Дејана, Грујић Огњена, по претходном договору 
тефонском контаку између Грујић Николе и Грујић Огњена. Непосредно приликом 
уласка у угоститељски објекат Мета, Ћулум Никола одлази у толает а за њим и сви 
остали наведени са намјером да конзумирају опојну дрогу марихунау, у тоалету су 
лица Ћулум Никола, Грујић Огњен, Стојичић Дејан, Момић Страхиња, конзумирали 
опону дрогу марихуану, лицу Давида Драгичевића, Ћулум Никола није дао да ужива 
његов џонт јер га је провоциорао на рачун његове куме, са којом Давид некад био у 
вези. Због наведеног тј. Давидових провокација, и Николиног одбијања да му да 
џоинт, долази до вербалног сукоба између њих двојице. Након тога лице Ћулум 
Никола излази испред угоститељског објекта Мета, одмах за њим и Давида 
Драгичевића гдје њихов вербални суког прераста у тучу, у наведеној тучи су њих 
двојица размјенили више удараца, у предјелу главе затвореним песницама. И постоје 
овдје потврда, да је одређене повреде Давид из ове туче имао. У тучи су се умјешали 
и остала наведена лица, у намјери да разваде њих двојицу, ком приликом је дошло до 
физичких контаката, а Ћулум Никола је кишобраном у предјелу главе ударио лице 
Момић Страхињу, који је том приликом добио мању огреботину, због чега је трагове 
крви оправо о тоалету локала Мета након што се туча завршила. По завршетку туче 
која је трајала, око пет минута, лица су се разишла у различитим смјеровима, Ћулум 
Никола је отишао у кафе бар Бато, затим у угостиељских објекат Бир, па у 
угоститељски објекат Капо, након тога са лицем Талићем Марко, таксијем кући. Ово 
кретање лица Ћулум Николе потврђено је са више изјава лица, које се налазе у 
прилогу овог извјештаја, остала лица која су учествовала у тучи су се упутила 
кућама, а кретање истих у спорној ноћи, утврђено изјавама више лица. Докази, изјаве 
на записник узете у Ћулум Николе, два пут, Грујић Николе два пута, Грујић Огњена 
пута два, малодобног Стојичића, малодобног Момића по два пута, Џомбића конобара 
у угостиељском објекту Мета, Ђукарића радник у пекари Змијање, Томаш два пута 
такође, Талић, Шиндрак, Миодраговић, сви од њих су узети изјаве ево неких по два 
пута, да би се утврдило њихово кретање. Након тога, горе описане туче, лице 
Драгичевић Давид одлази у кафе бар Даум-таму гдје је боравио од око 23 и 30 до око 
00,30 часова. Докази су изјава на записник, од госпође Учур, власнице Даум-таума, 
изјава узета на записник од Вуковића, мужа од Власице, Нишевић, ди-џеј у Даум-
таму, Филиповић конобар у Даум-таум, итд. Нека је имена не читам у потпуности име 
и презиме, мислим да не треба доводити одређене људе који нису били диркетно у 
контакту да буду овдје на неки начин прозвани. Након боравка, али овдје ћу се 
вратити, сада шта се дешава после те туче и шта се дешава са Филипом Ћулумом и 
Николом Ћулумом, ово је прва конструкција која је била направљена у овом случају, 
и када је почело да мрежама да гори, да су ова лица рођаци од Дарка Ћулума, нашег 
директора полиције, да врх полиције крије убице, крије доказне материјале и неће да 
каже тј. неће да ни их ухапси нити да предузме било шта, ту је почела прича о 
скривању у врху полиције, чули смо данас овдје да Давор Драгичевић више ни једном 
ријечју није поменуо ни Никола ни Филипа Ћулума  а данима је тражио и помињао их 
на тргу да су они убице његовог сина. Што се тиче лица Филип Ћулум, утврђено је 
следеће, дана 18.3. 2018. године, 16 часова, лице Давида Драгичевића је путем 
друштевне мреже Инстаграм, послао поруку Давиду Ристићу, са којим се и претходни 
дан диписивао, сљедећег садржаја- случај ме сад и вечерас сам се поткао и жив сам 
ако се нешто деси Филип Ћулум је крив, ако ми се нешто деси, све кул, код Џомбета у 
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кафани су. Након тога Ристић истом одговара, познат ми је тај Филип Ћулум, 
опуштено неће ништа бити, сутра долазимо морамо вани, након тога размјенили су 
још пар порука сличног садржаја, провјером ове информције, утврдили смо дасе 
Давида Драгичевића након горе описаног сукоба са Чулум Николом, у више објеката 
распитивао да ли га неко тражи у угоститељском објекту Мета, лицу Оливери која је 
дјевојка од Филипа Ћулума, је рекао сад је Ћулум добио три плеска, на шта га је  она 
питала, који Ћулум, он је одговорио да није битно, након чега је конобар рекао није 
твој Ћулум, тј. није Филип Ћулум, већ млађи, мислећи на Николи ћулума. Лице Ћулум 
Филип, син Дубравка, рођенм 3.12.'98. у Бањалуци, нећу прочитати адресу, из 
разумљивих разлога, се дана 18.3.2018. године, око 02 часова се налазио на свом 
радном мјесту у кафе бару Смаглер, гдје ради као конобар, након чега се упутио у 
правцу своје куће, на начин детаљно описан у његовој изјави, што је потврђено видео 
ндзором и другим доказима, у смсилу провјере његовог кретања, допуњавао 
телефонски рачун у продајном објекту Мој маркет, у 02,39 часова, износом од 4 Км и 
слично. Лице је подвргнуто полиграфском испитивању гдје није било реакције као 
на лаже било које постављено питање. Што се тиче лица Никола Ћулум, утврђено је 
следеће: Лице Ћулум Никола, 17.3.2018. године, око 22 и 30 часова, заједно са лицима 
Грујићм, Стојичићем, Драгичевићем Давидом, Момићем и Грујић Николом, боравио у 
угоститељском објекту Мета, што је већ описано раније. У исто вријеме у истом 
објекту у тоалету сви заједно конзумирали опојну дрогу марихуану, приликом 
конзумације марихуане дошло је до вербалних комуникације између Ћулум Николе и 
лица Давида Драгичевића након вербалног сукоба, ово сам већ, описао шта се десило 
између њих, тј. наведена туча, сва лица су саслушана и у изјавама на записник су 
потврђени ови наводи. Лица Никола Ћулум, Филип Ћулум, Томаш и Талић су од 
стране одјељења за крималистичку технику и форензику дипломираног 
криминалисте Исмета Катане иначе човјек запослен у Федералнонм МУП-у, 5.4.2018. 
године, полиграфски испитана, те су сачињени извјештаји о полигрфском 
испитивању који су достаљени Окружном јавном тужилаштву Бањалука. Вратићу се 
сада на даље кретање Давидово, након боравка у кафе бару Даум –таум, лице Давида 
Драгичевића накратко свраћа у кафе бар Мета, који се налази у старом занатском 
центру, гдје се распитивао да ли га неко тражио и одлази у ночни клуб Фабрика који 
се налази у сутерну РК Боска. Докази изјава на записник узета о лица Оливера, 
дјевојка од Филипа Ћулума, који сам већ рекао, кад јој се обратио мало прије. Око 
00,30 часова Драгичевић Давид је дошао у ноћни клуб Фабрика који се налази у 
сутерну РК Боска, у истом се задржао око 02 часова. Даље, доказ изјава на записник 
узета од лица Халупа.- конобарица у Клубу Фабрика, изјава на записник узета од 
лица Хајлаховић, радник обезбјеђења Клуба Фабрика, записник видео надзора кафе 
бара Сити, кад се види вријеме даље кретање Давида Драгичевића. Након ноћног 
клуба Фабрика, Давида Драгичевића се сам упутио према кафе бару 988 који се 
налази у старом занатском центру, е овдје долазимо сада до те друге конструкције, о 
којој је и Давор Драгичевић, овдје причао, 15 до 20 људи, отима Давида, а све то 
детаље те консрукције смо могли да причитамо на Васковићем блогу, снимак који је 
пуштен тада, Давор Драгичевић је мени показао кад сам био код њега кући, када 
Давид излази из сутерена Боске, прелази преко трга, иде према Господској улици, 
два лица сједе на оним калделаберима тамо, то је снимак који је касније Васковић 
пустио, и који је напрвио конструкцији о великој отмици, тачно је, види се то на 
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снимку, Давид долази пролази поред тих лица, они га заустављалу, нешто га питају, 
они се с њима поздравља другарски, кратко прича, и наставља даље да одлази, низ 
господску улицу из зантаског центра излазе оређене лица која се виде такође на 
камери, Давид стаје с њима нешто прича, једно ауто се појављује негдје на главној 
улици тамо, за које Васковић каже, зна се у то доба ко може да уђе негдје на тај 
простор, мислећи на полицију, јер овдје је укључена у полиција у ову отмицу, ово није 
могло без полиције да се уради, класична сачекуша, ова двојица што су га сачекали 
нешто га питали, устају и крећу за њим, момци имају капуљаче на глави, ови доле га 
пресрећу, ауто долази са стране и то је то, завршно опкољавање отимица гдје је 
Давида Драгичевића отет, гепекован, одвезен на неко мјесто гдје је малтретиран, 
претучен, данима држан, силован, задављен и на крају бачен у Црквену, али смо овдје 
чули од Давора Драгичевића, такође после те отмице, да је била туча и код Металске 
школе, гдје је он пребијен код Металске школе, зашто би неко ако је већ отео, некога, 
у сред господске улице, гдје је он рекао да је било много других лица, али нико ништа 
није видио, камере које су све то покривале нико ништа није видио ни снимио, зашто 
би неко кад га вје већ ставио у гепек, одвео га код металске школе, тамо га извео, на 
паркинг и млатио га шипкама и тукао. И то смо провјерили и видјећете око те 
пријаве, такође да се тамо није ништа десило е ту се веће и мој син који је учествовао 
у тој тучи, у премлаћивању Давида Драгичевића који има 10 година. Бар знам, 
сигурно да не хода ујутру у 3 и 4 сата, са десет година. Ово је апсолутно лаж, 
конструкција, неистина и то се није десило, нема тих 15 до 20 разбојника који су то 
заједно са полицијом организовали, направили, отели га, држали негдје 
премлаћивали, убијали, задавили. Нема из разлога, зато што имамо покривено даље 
кретање Давида Драгичевића након овога у Господској. А морам да кажем, и то, да су 
та два лица која су, на која Давид наилази са којима је стао и прича док они сједе ту, и 
устају и крећу, за њим после тога, се ради о малољетницима, значи установљено, 
имам овдје имена и презимена, не могу да причам, то њихова имена зато што су 
малољетници, којима нису дозволили да уђу у ноћни клуб зато што су малољетни, 
изшали су и сједили у Господској улици, поред они кандилабера, када је наишао 
Давид тражили му цигару, и он је рекао да нема, поздравио се с њима наставио даље. 
Његово даље кретање, изгледа овако: након ноћног клуба Фабрика, Давида 
Драгичевића се сам упутио према кафе бару 988, који се налази у старом занатском 
центру, гдје се кратко задржао, а након тога крећу се корз град, упутио се у правцу 
насеља Лауш. Ово је потврђено видео записима који региструју Давида Драгичевића 
са објекта кафе бар Сити, кафе бар 988, оптичарска радња Реј, Комерцијална банка, 
НЛб развојна банка, изјава лица, Момића Гост, у кафе бару 988, лично познаје Давида 
Драгичевића, значи он је после те спектакуларне отмице ипак дошао у кафе бар 988 у 
занатском центру што је потврђено камерама и изјавама свједока. Даље докази, 
кретање Давида Драгичевића у 02,38 часова је регистрован камером, видео надзора 
НЛБ банке, која се налази у пословној гради Екватор, на којем снимку се види 
кретање Давида Драгичевића у првцу насеља Лауш, изјава на записник раднице из 
пекаре, госпође Нађ, из које произилази куповина бурека, лица карактерсичног 
изгледа са дредовима, који по опису одговара лицу Давида Драгичевића. Кад 
упоредимо вријеме кад је купио овај бурек и са обудкционим налазом који каже, да 
се у желудцу налази несварена храна, отприлике, је сат можда нешто више од сат 
времена, за сат времена, храна не може да се свари. Након куповине бурека у пекари 
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Змијање, лице Давида Драгичевића из улице Карађорђева, скреће у улуцу Велибора 
Јањетовића Јање, то је улица у којој је пријављена провала куће. Доказ у 02,51 часова 
снимљено кретање лице који једе пециво камером видео надзора предузећа МК и 
како одбацује папир у аутомбилске гуме које се налазе поред пута, а који је изузет са 
лица мјеста и на истом утврђен лого пекаре Змијање, на оснвоу овог видео записа 
пронашли смо и тај папир одбачен у те гуме и утврдили да на њему лога пекар 
Змијање. Лице Давида Драгичевића се даље креће у правцу куће у ул. Велибора 
Јањетовића Јање, бр. 11. власништво Рађен Ђорђа, гдје је снимљен камером видео 
надзора апартамана Весто, у 02,52 часова, како улази у двориште наведене куће. Тај 
видео снимак полиција је први пут добила 23.3.2018. године у 19 и 15 часова. Тад је 
постојала потрага за њим био је тражен, и његова породица и пријатељи знали су 
трасе његовог кретања и они су скидали видео надзоре тражили од људи, објеката 
који имају видеио надзоре, да им се доставе ти видео надзоре између осталог овај 
видео надзор, тај снимак ми је показала његова мајка, кад сам био код њих кући и 
рекла ми је ја сам однијела у полицији тај снимак, показала ми је тај снимак, и 
потврдила и рекла је тада, ово је мој син, јер је мислила тада да се крије због те 
провале, да бјежи од полиције, ово је мој син, ево нека иде у затвор, нађите га жив је. 
Да би послије све негације чули, као и данас од Давора да он није био то. Да је 
монтиран снимак, да је нешто преснимљено, итд, снимано је са камером, која није 
камера са куће Рађена, већ преко пута на овим апартманима Весто. ту исту причу, 
Васковић у свом блогу, опсервира и каже да је то нешто монтирано, да то није он, да 
је намјештено, преснимавано итд, у осталом сви снимци су у тужилаштву, 
тужилаштво ће даље, да вјештаће, да вјештаче стручњаци који треба да то раде, итд. 
Али сви снимци и тај снимак, тужилаштво је позвало форензичара из Словеније, 
стручњака за те ствари коме су дати снимци да упореди све снимке кретање 
Давидовог током ноћи у граду, са овим снимком, и човјек се изјаснио, да се на снимку 
налази Давор Драгичевић?, на оснвоу кретања његовог, итд, са сигурношћу 80%, 
100% би било лице, да види фацу што се не види, али кад упореде људи који то раде, 
знају свој посао, рекли да се ради о њему. А такође, снимак који је донијела мајка, ово 
је службена забиљешка када је она приступила у станицу полиције Лауш, 23.3.и 19 и 
15 часова, у ПУ Лауш, преиступни Радановић Сузана, кћи Николе, рођена 2.11.'76. 
године у Бањалуци, настањена, нећу сада да читам улицу, која нам је на увид 
показала видео запис на телефону, који је скинут са надзорних камера у ул. Велибора 
Јањетовића, који је наставо дана 18.3.2018. године, у 0,3 часова у коме се види НН 
лице које пролази, а за којег она тврди да по опису одговара њеном сину Давида 
Драгичевића. Дана 18.3.2018. године, око 03 часа у ул. Велибора Јањетовића бр. 11. 
извршена је провала у кућу Рађен Ђорђа, основи сумње постоје да је лице са видео 
надзора починило наведено кривично дјело. Такође, Сузана Радановић, изјави да 
њен отац има викендицу у мјесту Драгочај, да постоји могућност да се њен син Давид 
скрива у истој, али да ће се она упутити у исту да то провјери, јер то никоме још није 
изјавила. Забиљешка запримљена у ПС Лауш, која потврђује управо то.  Наведена 
провала у кућу која је пријављена, 18.3. у 11 часова у ПС Лауш и зашто сада овдје 
кажем, да је напраљен пропуст који је полиција направила у том тренутку, мада се 
није та провала у том тренутку пријаве, није могла довести ни на који начин, са 
Давидом, јер провала је пријављена у јутарњим часовима када се упутила патрола на 
лице мјеста и извјестила дежурног инспектора у ПС Лауш, да је извршена провала, 
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међутим, инспектор, морам да признам овдје, чисти немар, недјеља је била, није му се 
дало, да изађе, да направи тај увиђај, већ је рекао да се позове лице, тј. власник куће 
да дође у станицу полиције, да узме записник и овдје постоји тај записник који је 
направљен, гдје долази Рађен Ђорђе у 11,00 часова пријављује, провалу у кућу, а то је 
већ у јутарњим часовима пријавио. Још једна неистина коју је Давор Драгичевић 
износио више пута, и мени лично раније у неким сстнаицима рекао, како је Рађен 
Ђорђе изјавио у својој изјави да зна, да је његову кућу провалио Давор Драгичевић?, а 
то се вријеме није знало, чак ни отац није био пријавио нестанак он, даје изјаву о 
провали у 11 часова, а Давор Драгичевић у 13,45 пријављује нестанак свог сина, али 
наводно да је овај пријавио јер неко му је то рекао, да је Рађен рекао, да је Давор 
Драгичевић? крив за провалу у његову кућу и да то стоји, апсолтуно, пријава је овдје, 
записник о саслушању свједока, све оно што је пријавио да му је нестало, нигдје не 
стоји да је поменуо апсолутно име Давида Драгичевића. Због тог немара инспектора, 
који још једном кажем, да је пропуст, али он следећи дан, у понедјељак изашо на лице 
мјеста, констатовао да се ради о крађи, и опет није направио увиђај извјестио 
тужиоца да људи живе у кући, да су испомјерали све лице мјеста итд, да нема потребе 
вршити увиђај јер је промјењено лице мјеста, тужилац се наводно с тим сложио, 
замјеник за криминалитет у станици, али и командир су били упознати с тим, нису 
такође наредили да се после тога направи увиђај, бар у понедељак, тако да нису 
изузети тргови са лица мјеста, мада још једно понављам, у том тренутку се није 
знало да та провала има икакве везе са Давида Драгичевића и његовим нестанком, 
јер још увјек није био пријављен његов нестанак, али из тог разлога су направљене 
промјене у станици Лауш и наведени инспектор ће свакако суспендован је и 
дисциплински ће радити с њим унутрашња контрола. Из дворишта наведене куће, 
али овдје сад морам да прочитам, шта је констатовано да је у кући нестало, лаптом 
марке Леново, новац у износу од око 180 КМ, привјеска са кључевима, на привјеску 
лед-лансер лампе, метална грицкалица за нокте, виктор инокс, метал сиве боје, два 
кључа од улаза у кућу, из стана у приземљу и кључ сигурносне сајле за бицикло, то је 
све заједно било у неком свежњу, мулитифунцконални нож црвене боје, са црвеним 
канапом, накнадно стављен гдје има привјеска, иста је оштећена у доњем дијелу, 
интернет банковна картица, на име Рађен Ђорђа, НЛБ банке и сунчане наочале Смит. 
Одређени дијелови који су нестали из куће су пронађени код Давида Драгичевића 
приликом његовог проналаска налази се у његовим џеоповима. Из дворишта 
наведене куће, излазе 03,42 часова када је такође снимљен видео надзором 
апартмана Весто, како се креће назад ул. Велибора Јањтовића Јање из правца из којег 
је дошао, у 03,43 часова Давида Драгичевића је снимљен камером, видео надзора, 
значи само минут после тога, јер то су два објекта близу један другог, које те исте 
камере су га снимиле и приликом доласка, предузећа МК како пролази поред 
механичарске радње и одлази у правцу моста на ријеци Црквена који се налази у 
близини наведене механичарске радње. Од ове механичарске радње и камере која га 
задњи пут снима до Црквене је 20 метара. Све што се десило са Давида Драгичевића 
десило се овдје, на овом мјесту. у ових 20 метара, немао видое надзора који нам то 
може да покаже, да видимо шта се десило, али он из куће излази кораком, не бјежи, 
нема никога на камери да трчи за њим, и као што сам рекао не бјежи, чак мало 
храмље, види се да нешто носи испод лијеве руке, зашто се претпоставља да је 
лаптоп, који је касније пронађен у ријеци Цркевни, ти снимци су послати ткође да се 
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исчисте и да се види стварно да ли је то лаптоп и предмети који су пронађени у 
његовим џеповима, ја не знам како су доспјели ти предмети у његове џепове. Али 
ево, пошто имају тамо неки тимови који раде тамо истраге, нека нам кажу како је то 
урађено, да ли му је неко ставио те предмете, у џепове, или шта се десило. Истрага се 
још ради, још није завршена, многе радње и после овога су предузете. Већ сам рекао 
овдје да вјештак из Словеније, да је потврдио да се он налази на овим снимцима 
камера, докази, који поред видео записа доказују кретање Давида Драгичевића у ул. 
Велибора Јањетовића Јање, у кући на бр. 11. власништво Рађен Ђорђа су приликом 
прегледа гардаробе пок. Драгичевића Давида пронађени су привјеска на коме има 
три кључа, батеријска лампа, ноктарица, привјесак са алком и натпис Цамп, џепни 
нож, ткз. швицарац, усб стик и новац у износу од 180 КМ у апоенима 3 пута 50, један 
пута 20 и један пута 10 КМ. Наведени предмети су препознати од стране оштећено 
Рађен Ђорђа, о којем је сачињен записник о прпознавању предемта и два записника 
под бројем одређеним. Са куће оштећеног Рађен Ђорђа, изузета је брава врата и сајла 
од бицикла на кон чега је у криминалистичкој техници утврђено да кључеви 
пронађени приликом прегледа леша Давида Драгичевића одговарају бравама куће 
оштећеног Рађен Ђорђа, и сајле од бицикла, значи кључеви који су код њега 
пронађени, одговарају вратима куће.  

Дана 27.3.2018. године, приликом прегледа корита и ријека Цркевене на 50 
метру од улаза у тунел, кроз који протиче ријека Црквена који се налази низводно од 
моста у  близини улице Велибора Јањетовића Јање, пронађен је лаптом марке леново, 
који је препознат од стране оштећеног Рађен Ђорђа, о чему је сачињен записник. 
Изјаве на записник узете од лица Викторија Банда, супруга Рађен Ђорђа, власника 
куће, Санела Рађен, мајка Рађен Ђорђа, Савановић Вујадин, власник преноћишта 
апартмани Весто, изјава на записник узета од лица Рађен Марко, брат од оштећеног 
Ђорђа Рађена, изјава на записник узета од лица Милорад Рађен, отац оштећеног 
Ђорђа Рађена, овдје се говори оштећеног зато што је провала код њега била и 
Кекеровића, Дакића, власника предузећа МК. Доказе већ сам овдје рекао који су у 
вези овога. Дана, 27.3. 2018. године, од стране замјеника начелника Управе за 
организовани и тешки криминалитет и начелник полицијске управе Бањалуке, 
обављен је информативни разговор са оцем пок. Драгичевић Давида, Драгичевић 
Давором у ком разговору је исти изнио своја сазнања, у вези трагичног догађаја, и то, 
да има инфомрацију да су двије чистачице које живе у кругу машинске школе у 
Бањалуци, чуле тучу више лица и да се та туче може довести у вези са смртним 
случајем његовом сина. Показао је снимак у свом телефону из надзорне камере Сити, 
како он пролази поред кафе бара Сити и друга два лица која се крећу иза њега. То је 
веће ово што сам раније описао. Истог дана, извршена је провјера навода и у кругу 
машинске школе у Бањалуци, пронађена е чистачица Вишњевски, која је изјавила да 
јој нису познате било какве околллности у вези било какве туче и да никад тако 
нешто није причало, видео надзор из Кафе бара Сити, је у склопу прегледа свих видео 
надзора изузети и чини саставни дио овог предмета. То је још један момента, једно 
мјесто које је Давор Дргичевић овдје данас помињао, да је он ту премлаћен, тучен, 
шипкама, летвама, не знам чим, то ни на који начин се не може доказати нити има 
трагова на лицу мјеста, а сигурно би их било да се тако нешто десило нити свједока 
ових о коме се причало, а између осталог то је оно на мрежама, у тој тучи су многи 
били од тих неких 15-20 злочинаца и моје дијете од 10 година. Али добро. Дана 
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12.4.2018. године, од стране Управе за организовани  и тешки криминалитет је 
достаљен акт управе за полицијску подрушку једнице за форензику КТЦ-а заједно са 
извјештајима о извршеним полиграфским испитивањима лица Рађен Милорад, 
Банда Викоторија, Рађен марко, Рађен Ђорђе, ниси успољили психофизилошке 
реакције које су карактеристичен лагање, значи извршено је полиграфисање свих 
Рађена у кући и нико од њих није испољио било какве реакције на питања која су им 
постављена у вези са Давида Драгичевићем. Дана 17.4.2018. године, од стране Управе 
за организвоани и тешки криминалитет је достављена службена забиљешка о 
препису депеше ПУ Бањалука, у предмету Давид Драгичевић, који се односи да у ПУ 
Бањалука, дана 17. на 18. 3. 2018. године, није пријављено нарушавање јавног реда и 
мира, тј. туча од стране више лица у улицама Јеврејска или Горана Радуловића 
Бимбе. Дана, 18.4.2018. године, Окружном јавном тужилаштву Бањалука су 
достављени записници о саслушању сјведока, Грујић, Вериш и Горан Јовић, који су 
узети од лица на околности познавања Давида Драгичевића и кретање за дан 17. на 
18.3.2018.г одине киао и службене забиљешеке о утврђивању алибија за исте. 
наведена је лица у мјесецу јуну 2017. године, на Бањ Брду, физички напао пок. Давид 
Драгичевић, услед је Горан Јовић задобио тешке тјелесне повреде. У циљу истине, 
јесмо рекли данас да ћемо овдје причати истину, па колико год она била тешка. 
Морали смо и ова лица изузети из тога да нису имали неког удјела, о ономе што се 
десило пок. Давиду, да није била нека освета и сл. Јер та туча која се десила, у јуну 
мјесецу 2017. године, дошло је до сукоба између Давида Драгичевића и с друге 
стране неколико момака, који су се посвађали око тога ко ће коме да плати пиво, 
били су на неком концерту на Бањ Брду, враћали се одозго, Давид је са својим другом 
отишао прије тога, сачекао их доле негде на цести поново је дошло до сукоба до 
нагуравања, и дешава се следеће, након смиривања конфликта и током трајања 
разговора између свих присутних док је Горан Јовић, то је оштећено лице овдје, 
стајао на удаљености од осталих од око 5 до 10 метара, осумњечни Давид 
Драгичевић се трчећим кораком залијеће према Горану, те га том приликом удара 
лактом руке у предјелу главе и вилице, нашто Горан пада и удара главом од асфлат и 
губи свијест, тада Давид Драгичевић задаје неколико удараца својом ногом, у 
предјелу тијела и главе према Горану Јовићу који је лежао на асфалту у несвјесном 
стању, по том су остали присутни Давида спријечили да настави са задавањем 
удараца. Горан Јовић је неутврђено вријеме био у несвјесно стању, гдје га је мобила 
патрола ПС Бањалука Обилећиво затекли како лежи на асфлату крвав у предјелу 
главе, при чему су му пружили помоћ са неколико лица, до доласка екипе Хитне 
помоћи који су повријеђено Горана превезли у пријемну амбуланту на даље 
претраге. Овдје је од Окружног јавног тужилаштва издали захтјев за прикупљање 
доказа узимање изјава и гдје се тражи од полиције, потребно је да позовете и 
саслушате у својесту осумњиченог Давида Драгичевића на околности извршеног 
кривичног дјела, тешке тјелесне повреде учињеног на штету Јовић Горана, наиме 
након извршеног вјештачења тјелсних повреда, утврђено је да је оштећени критичне 
прилике задобио тешке тјелесне повреде, у виду прелома збуног наставка горње 
виличне кости, са лијеве стране, избијања средишњег лијевог сјекутића, прелом 
коријана лијевог сјекутића, прелом крунице десни сјекутића, крвне подливе коже 
око очни дупљи, потрес мозга и нагњечење главе и лице, које повреде скупно 
представљају тешку тјелсну повреду. Дана, 28.2.2018. године, значи за живота 
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Давида Драгичевића Окружног јавног тужилаштво Бањалука, подигло је оптужницу 
против осумњиченог Давида Драгичевића због кривичног дјела тешка тјелесна 
повреда. Ова оптужница није потврђена од стране суда, јер се у међувремену десила 
ова трагедија приликом које је Давида Драгичевића нажалост изгубио живот. Овдје 
је потребно такође нагласити да је од стране, приликом рада на предмету, од стране 
полицијских службеника МУП-а Републике Српске саслушано па сад и више од 80 
лица, до овог тренутка, о чему су сачињени записници о саслушању, и све је 
достаљено тужилаштву приликом првог достављања тужилаштву са 197 различитих 
доказа који се налазе у овом предмету. Такође, на тражење Давора Драгичевића, на 
његово инсистирање да невјерује МУП-у да не вјерује инспекторима који раде на 
овом предмету, обратио се и предсједнику Републике, који је у најбољој намјери 
изашао такође да му помогне, и кући да изјави саучешће и на сахрни и ево приликом 
овог разговора у кабинету, на његово инсиситирање и тражење, да не вјерује људима 
који раде на овом предмету, и ако је у том тренутку било више од 20 инспектора који 
су радили, да тражи неке људе које он зна, направили смо преседан који до сада није 
рађен, да промјенимо екипу инспектора који раде на случају да би му изашли у 
сусрет и да би он вјеровао и имамо увид у све оношто ради полиција да би се увјерио 
шта је урађено. Изуезо сам мојом наредбом, предмет из Управе за организовани и 
тешки криминалитет и дао Управи криминалистичке полиције да настави даљу 
истрагу. А ево, о чему се у наредби каже, да се изузима предмет у вези случаја смрти 
Давида Драгичевића из надлежности Управе за организовани и тешки 
криминалитет чиме се завршава њихова надлежност над овим слуачјем и престаје 
њихово укључивање у даљи рад у овом предмету. То је било 19.4., предметни случај 
смрти Давида Драгичевића се додјељује у надлежност Управи криминалистичке 
полиције која ће у потпуности преузети предмет и наставити рад на истом, а по 
анализи досадашњих активности у истрази могу покренути процес из почетка 
уколико за тим постоји потреба. Даје се надлежност начелнику управе, и задужује се 
начелник управе УКП-а да оствари свакодневну комуникацију са породицом пок. 
Давида Драгичевића предочи им све доказе и детаље до којих се дошло у истрази као 
евентуалне нове чињенице које могу бити утврђене у истрази. Знате да је Давор 
Драгичевић, прије два дана рекао да се искључује из ове екипе из ове истраге, јер 
очито даље не вјерује ни њима и приликом једног доласка у МУП предочавања тих 
доказа, кад су му предочени одређени докази, истрчао је вриштећи тамо, опет сте га 
убили, опет сте га убили, јер му је показана и јакна која се налази у предмету и које 
на крају потврдио да јесте његова мада је све вријеме говорио да нема његове јакне, 
она се налази у предмету и стоји као доказ. На крају се искључио, мада је рекао да ће 
дати и одређене предмете које има код себе у смислу, Давидовог лаптопа, телефона 
итд, да би могли да се извјештачи и да видимо његове комуникације са одређеним 
лицима, да евентуално не води траг према некоме, на крају је рекао да неће више 
ништа дати МУП-у јер невјерује МУП-у јер очито он има други тим који се бави 
истрагом, и који прикупља доказе на овај начин како их прикупља. УКП је преузео 
рад на овом тиму, управа за организвоани криминалитет се у потпуности искључила, 
сви људи, и нико више од тог дана, ни на који начин нема приступа нити ради нешто 
на овом случају, тужилаштво даље ради свој посао, и заједно са овом новом екипом 
људи, такође су предуезти многи кораци даље. Ево дана 23.4. 2018. године ПУ 
Бањалука упућен захтјев за достављање података који се односе на пријаву 
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нарушавања јавног реда и мира, туче, свађе и друге безбједоносне инересантне 
догађаје, за тај дан, такође затражен и распоред рада полицијских службеника за 
наведени временски период, радни налзи, извјештаји сва друга релевантна 
документација, овдје ће ПУ Бањалука одговорити том тренутку гдје се налазио све и 
један полицајац, шта је радио, њихово кретање у току ноћи пошто видимо да има 
прича, од стране Давора Драгичевића како је полиција учествовала у отмици, такође, 
М-телу је достаљен акт којим се од истих тражило да се изајсне о времену које 
регистрију базне станице на подручју града Бањалука, да ли исте биљеже реално 
вријеме и одређени, дали има одређени одступања, од стране правног лица, достави 
одговор да базне станице приликом рада региструју реално вријеме овај податак је 
битан због анализе базних станица и мобилних телефона који ће бити извршене од 
стране аналитичара. 23.4. затражено је да специјализовани тим, ____ МУП-а 
Републике Српске изврши преглед корита ријеке Црквене од улице Велибора 
Јањетовића Јање, до мјеста гдје се рјечица Цркевена улијева у ријеку Врбас, од страна 
САЈА-а МУП-а извршена је преглед корита ријеке Цркевене што је документовано 
видео записом на два СД-а, прегледом видео записа је утврђено да је корито ријеке 
Црквене у тунелу прходно, односно да нема већих запрека у смисли постојања мрежа, 
бетонских пропуста и сличних запрека, али констатовано да у тунелу постоји већи 
број грана, већа количина смећа и другог отпада. Саслушани су и изузети многи 
видеонадзори, настављено је и даље да се ради оперативно на терену, обилазећи све 
објекте, изузимајући видео надзоре, тражећи од њих да се изјасне да ли камере 
биљеже реално вријерме итд. Овдје имамо саслушана су и ова два малољетна лица, 
која Давор Драгичевић доводи у отмицу свог сина, не могу и нећу овдје да их 
прочитам, зато што су малољетни, у тој некој класичној сачекуши, када Давор долази 
у Господској и гдје је причао да је ту отет. Ради се о малољетним лицима, који 
апсолутно немају никакве везе са овим случајем, осим што су имали контакт са 
Давидом у том тренутку. Саслушана је госпођа Хазнадар у својству свједока  на 
околности проналаска беживотног тијела Давида Драгичевића у кориту ријеке 
Цркевене у нспоредсној близини тврђаве Кастел и ушћа са ријеком Врбас, у изјави је 
саопштила, да повремено долази до тврђаве Кастел гдје шета пса и фотографише 
птице, те да је дана 24.3.2018. године, док се кретала поред обале ријечице Црквене у 
кориту ријеке примјетила беживотно тиело непознатог лица, тада је са телефона 
свог супруга, позвала полицију која је не дуго затим и дошла на лице мјеста, такође је 
примјетила да једна особа са друге стране обале фотграфише птице које су се 
окупљале на Врбасу. 25.4. у службеним просторијама Управе криминалистичек 
полиције, саслушан је г. Хазнадар у својству своједока на околности проналаска 
беживотног тијела Давида Драгичевића у кориту ријеке Црквене у непосредној 
близини тврђаве Кастел и ушћа ријеке Врбас, именовани је у потпуности потврдио 
наводе из изјаве своје супруге. Даље достављено је многима, НЛБ развојној банци, 
Агенцији за форензичка испитивања и вјештачења у Сарајеву, достаљен је ДВД са 
видое садржајем снимљеним надзорним камерама, ради форезичког испитивања и 
вјештачења, прочишћавање снимака ради идентификације особе, урађено је још 
много ствари углавно на утврђивању видео надзора, могу то сад овдје да читам, 
узеће много времена, али ово су неке ствари, такође саслушани су сви ватрогасци 
који су дошли на лице мјеста који су вадили беживотно тијело Давида Драгичевића.  
Даље од стране Комерцијалне банке и од Хостле Весто, тражено таође да се достави 
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да ли реално вријеме снимају камере изузети су ти снимци, поступљено по 
наредбама предметног тужиоца који су однијели узроке крви приликом обдукције 
пок. Давида Драгичевића исте предали на даље вјештачење на ВМА у Београду, значи 
још једном ће се радити вјештачење крви и урина на ВМА. Полицијски службеници су 
надлежном тужилаштву доставили приједлог за издавање наредбе оператеру 
телекомуникација за достављање цјелокупног телекомуникацоног саобраћаја 
оствареног регистровано на базним станицама који покрива ужи простор града 
БАњалука.  МУП-у Републике Српске доставаљени су ДВД медији са видео 
садржајима снимљени надзорни камерама ради форензичког испитивања и 
вјештачење и пречишћавање снимака ради идентификације. 

Такође Управа криминалистичке полиције затражила је сазнања да 
обавјештајно безбједносне агенције БиХ и од државне агенциеј за истраге и заштиту 
којима располажу у вези околоноти настанка смрти Давида Драгичевића. 
Направљена је реконструкција догађаја у улици Велибора Јањетовића Јање, бр. 11 
који је радио главни окружни тужилац Желимир Лепир у сарадњи са својим 
тужиоцима, изузети су одређени рачунари и видео надзори за даље вјештачење. 
Полицијски службеници ове управе су обавили неколико састанака са Давором 
Драгичевићем, те су од истог тражили да преда лаптоп и мобилни телефон који је 
користо пок. Давида Драгичевића. Давор је обећао да ће наведене предмете предати, 
али да се не сјећа гдје се налазе односно гдје их је сакрио, односно код кога их је 
оставио, на крају је јавно изјавио да неће предати ове предмете МУП-у ради даљих 
вјештачења.  Полицијски службеници управе криминалистичке полиције ће 
наставити рад на прикупљању чињеница које би довеле до утврђивања околности 
под којим је страдао Давида Драгичевића. Ова истрага није окончана, није заршена, 
тужилаштво док не каже, шта треба још урадити, шта треба утврдити, неће бити ни 
окончана, МУП стоји на располагању тужилаштву, на сваком кораку, на сваком 
детаљу, да помогнемо да урадимо све што може да се уради, из овога се види и свих 
детаља које тужилаштво има код себе у свом предмету да МУП, да нико од 
инспектора ништа није сакрио и да је немогуће сакрити било шта, и да неће бити 
ништа сакривено, ако било ко покуша да нешто прикрије, имајуу органи, ево и 
тужилаштво позивам и све оне који су надлежни за то да процесуирају било кога од 
мене, па било кога даље, директора, било ког инспектора, начелника, тужиоца или не  
знам кога да утврде одговороност, да би се утврдила истина, ова истина, коју до сада 
знамо и коју смо изнијели, је многима тешка за прихватити, али истина је само једна 
и без истине нема правде. Захваљујем вам на пажњи, надам се да ће ово помоћи 
многима, али и јавности, да имају мало ширу слику о дешавањима али док 
тужилатшво не стави тачку на ово, ово још увјек није завршено. Шта год да се десило, 
и шта год да се утврдило у наставку истраге, МУП стоји ту да помогне у утврђивању 
те истине. И гарантујем да нико у МУП-у не смије и не може и неће да било шта 
сакрије, прикрије, уништи или на други начин нешто уради, што не би довело до 
утврђивања истине. Хвала још једном на пажњи. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, Колегијум је такође одобрио обраћање, 
главном тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Бањалука, г. Желимиру Лепиру, 
господине Лепир изволите. 

ЖЕЛИМР ЛЕПИР: Господине предсједнике НС Републике Српске, поштовани 
одборници народа, ја сам Желимр Лепир главни тужилац Окружгно јавног 
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тужилаштва највећег тужилаштва у Републици Српској, свидјела ми се дискусија 
Бореновића, одборника, ако је искрена и тачна, да у контексту свих ових дешавања 
јавност буде упозната. Ја сам јавност обавјештавао у границама могућности колико 
дозвољава истрага, нећу вам бити напоран, али ћу вам изнијети чињенице, да 
стекнете једну слику, како се то све дешавало, поред исцрпне анализе министра 
Лукача. Значи, након проналаска дјечака, његовог тијела, тужилац дежурини, 
тужилаштва нашег, жена, изашла је на лице мјеста нраедила обдукцију, узимање 
узорака биолошких трагова, и остало. Обудукцију је извршио Каран Жељко, значи 
шеф Завода за судску медицину, и нас обавјестио и донио је налаз. После тога, а у 
току нестанка дејчака од 6-7 дана, полицијски радници су вршили претраге терена, 
снимак камера гдје се кретао, провјеравали тучу прву, која је била онако безазлена 
туча, није било неких тешких повреда, провјеравала је исказе свједока и њихове 
алибије, алиби значи у преводу негдје на другом мјесту, да ли је временски и 
простроно то лице могло да буде ту. У том периоду, још нисмо знали који ће тужилац 
водити тај предмет, јер тужилац дежурни жена која је била на ради на привредном 
криминалитету, па када дође спис, ја одлучујем по одјељењима, да тај спис припада 
Одјљењу за крвне и сексуалне деликте. Ту има шест лица, четири жене и два 
мушкарца, Лаботић, дјечак кога можда познајте и највише за ове двије године, 
открио заједно са полицијским радницима дилера које смо затворили, доказали 
њихове, и спасили многе дјевојке и младиће да уђу у тај порок. Није могао јер је 
преоптерећен тиме, одлучио сам да то буде Врећо, коме сам старјешина четири или 
пет година, обзиром да је он радио у специјалном тужилаштву па је прешао у наше 
тужилаштво, то је један искусан, виспрен, интелигентан млад човјек, нажалост гдје 
један криминалц кога оптужујемо већ у неколико наврата на Тргу крајине, јавно 
каже да је то дебил. То је ужас један. Када сам добио предмет 29. значи предмет за 
Окружени, прикупљање доказа, то је био четвртак, назвао ме је министар и замолио 
обзиром на јавност, на осјетљивост предмета, да процјенимо можемо ли што прије 
донијети тужилачку одлуку. Ја сам рекао, министре, потрудићемо се, не можемо брзо, 
не могу ни сутра петак, ни у понедјељак, морам прочитати спис, видио сам да има 
заиста 180 и нешто прилога, то је овако спис. Прочитао сам га ја, позвао са Врећу, 
рекао сам да ће он здужити предмет, и задужио кроз ___. прочитао га и он. 
Искористио сам тада вријеме да је одржаван проширени колегиј репубилчког 
тужилшатва гдје је било код главног републичког тужиоца данас присутног Шврака 
Махмута, гдје је било нас шест главних тужилаца, Бијељина, Добој,  И. Срајево, 
Требиње и Приједор. Због тензија, пошто сам искусан, 40 година радим у правосуђу, 
искључиво у кривици, и кривица је моја љубав и судска медицина. На свим нивоима 
сам био судија и предсједник суда, био сам у процјени заједно са Врећом, да овдје 
треба много истраживања, провјере, н е можемо донијети одлуку тужилачку о 
неспровођењу истраге, али не можемо одмах донијети и наредбу о провођењу 
истраге против непознатог или непознатих извршилаца кривичних дјела, јер нам 
зато хвале основи сумње, а не основана сумња, који је већи степене вјероватноће да 
је учињено кривично дјело. Замолио сам галвног републичког тужиоца када сам 
изнио стање списа сви су ме подржали, да обзиром да у тужилаштву егзистира 
хијерархија да Републичког тужилаштво може надзирати рад наш одредио ми је два 
тужиоца да надзиру рад, а у нашем тужилаштву поред именовања Вреће, именовао 
сам и Зорицу Барош, искусну жену, на кривичном реферату, укључио сам се лично ја. 
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И нмој први замјеник Латвић. Тимски смо почели да радимо, значи тим, то никада 
нисмо урадили. Да баш покријемо онај притисак јавности и почели смо од почетка да 
провјеравамо сегемнт по сегмент шта је припремила полиција и доставила нама. 
Почели смо од првог сукоба, провјерили смо исказе свједока, њихове алибие, и 
утврдли да су аутентичне изајве коректно узете.  

Ишли смо у Рајфајзне банку, лично сам ишао са тужиоцима, изузели камере, 
саслушали жену која је тврдила да је видјела некакав сукоб између металске школе и 
рајфајзне банке, затим смо одлазили на лице мјеста горе према лаушу, гдје је 
наводно извршена пљачка у кући. Неки дан смо, нас тројица тужилаца, много 
инспектора, овлаштених службених лица а само да кажем у међувремену, ја сам 
обавио разговор и примо у три наврата оца пок. Давида, коректно сам га примо, 
попричао с њим, он је само тражио да се из те истраге искључи Дарко Илић, не 
наводећи детаље. Други пут кад сам га примо, онда је тражио да се искуљчи и Врећо, 
обавио сам разговор и примио сам три пута његове пуномоћнике, адвокате, 
Јовишевићку и другу адвокатицу, које ме познају као судију у Окружном суду, гдје 
сам сијасет предмета пресудио, оне су коректне биле, дале су ми своја мишљења и 
неке сугестије гдје ћемо провјеровати и написала, све смо то у већини провјерили, 
али поштујући оца ставили су захтјев за изузеће Вреће, ја сам им одмах рекао по 
закону нема право, оштећени изуезеће и биће одбачен захтјев, међутим, оне кажу ми 
то знамо, ја сам на Колегијуму од 33 тужиоца изнио стање и наравно одбацили смо 
захтјев као недзвољен. Мени је било јако жао, и био сам потресен, када је дошла та 
група људи, да протестује пред тужилаштво, питао сам се па зашто пред 
тужилаштвом, кад смо те добили материјал, и нисмо донијели наредбу о 
неспровођењу истраге, да сам је донио ја бих данас дошао код вас и дао оставку, али 
ја сам искусан, ја знам, почели смо проводити истражне радње појединачне, да све 
провјеримо оно што су полицијске структуре прикупиле у сарадњи са поступајућим 
тужиоцем. Било ми је тешко, тај дјечак, он је млад човјек, плакао је, не знамо разлог, 
због чега њега сврстава у помагача у убиству, ми тренутно сад у воом моменту е он и 
два тужиоца врше са једним стручњаком из Сарајева изузетним полиграфисање 
одређени лица, ви знате да полиграф није доказ у процесно кривичном правном 
смислу али јесте индиција која нам помаже да усмјеримо истрагу.  То полиграфисање 
су вршили наши стручњаци овдје, али ето поново смо изузетно је квалитетан тај 
човјек и вршимо сад то полиграфисање. Ми смо неки дан, извршили реконструкцију 
догађаја у кући Рађена, докле смо могли да пратимо кретање пок. младића, био сам 
присутан ја, два тужиоца Кострешевић који је у међувремену преузео у полицијским 
структурама велики број инспектора и полиције. Читв дан смо остали, ја вама не 
могу сада да овдје кажем резултате тога, али ћу вам рећи, да ћемо ту још радити. 
Даље, нисам вам помено то, када ми је достављен извјештај у четвртак 29. ујутру сам 
дошао на посао и тајница ми је донијела лист, и са мога мејла, гдје пише – бићете 
убијени, Желимир Лепир бићете убијени. Као да је тај, мејл послао Тегелтија Милан 
из Сарајева, то је био шок за мене, назвао сам Милана, одмах телефоном, каже жељко 
и ја сам то добио, послато је у 12 сати ноћу и 25 минута, њему је послано одмах 26,5 
минута а онда је дошао и два моја замјеника да су и они то добили и још два тужиоца. 
Од тада сам почео радити под пресијом, али знам да радим поштено, коректно, 
познају ме сви адвокати, сви инспектори, сви тужиоци и судије. Да немам мрље у 
животу. Али нисам могао довести то у вези са овим предметом, међутим, могуће је и 
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то. Ви сте свјесни (господине Лепир, молим, пошто сте прекорачили вријеме, 
приведите крају) добро, приводим крају. Ми интензивно тимски радимо, на 
утврђивању ствари и околности како је дјечак настрадао, зато треба времена, зато 
молим и медијске куће које ми сваки други дан, шаљу по 40-50 питања да се 
изајсним, па не могу ја се изјашњавати шта смо сазнали од овог свједока, шта смо 
урадили, а дао сам три саопштења и последње саопштење је детаљније ако га сте 
прочитали. Ја вам гарантујем, да ћемо све учинити и чинимо тимски, да све 
провјеримо да све учинимо и да дођемо до стварне истине, ја морам само да поменем, 
ово што је министар напоменуо, ја не могу дозволити да отац каже да су му избјеии 
зуби, поломљене вилице, што није тачно. Јуче сам послао два тужиоца да однесу 
комплет материјал и једног обудуцента и другог у тимско вјештачење експерта у 
Загребу, примили су то и урадиће за седам дана, када то добијемо, то нам је онда 
непосредно утврђење о каквим повредама се ради, и онда ћемо усмјеравти истрагу. 
Вјерујте да радимо тимски, да радимо у сарадњи са инспекторима, нарочито сад са 
Констрешевићем, који је изузетно виспрен и многа кривична дјела открио и да ћемо 
када дође вријеме послагти све редом и информисати јавност. Ето толико. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала г. Лепиру, немамо више пријављених, сада 
отварам расправу по овом. Реплика г. Крсмановић, коме. Изволите. 

ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ: Уважени г. предсједниче НС, уважени народни 
посланици, чланови Владе, уважена предсједнице Владе, реплика је на изјаву 
министра, да сам износио неке изјаве, које су везане за подметање доказа МУП-у. 
Апсолутно није тачно, али ћу сад рећи шта је тачно, тачно је да сам изјавио г. 
министре да прикривате доказе, и сад ћу вам образложити зашто то кажем, јер ја 
говорим сваки пут тачно иза сваке своје ријечи стојим и гдје год то кажем, иза тога 
стојим, можда чудним ријечима и мало тежим, али увјек кажем истину. Јесте ли г. 
министре позвали од једног демократски надређеног органа који се зове Одбор за 
безбједност НС Републике Српске једногласно од свих народних посланика, да 27. 
или 28. присуствујете Одбору за безбједност око случаја Давида Драгичевића и дате 
податке све Одбору за безбједност, који је наш орган, највећег органа власти, нисте 
се појавили и ако су то тражили и чланови одбора из опозиције и позиције, то је по 
мени прикривање доказа, а 26. су ваши службеници изашли на конференцију за 
медије и дали онако шокантне изјаве, је ли г. министре уобичајено да највећи 
званичници у МУП-у држе конференцију за медије, о убиству једног дјечака, а да ту 
нема тужиоца, то је ствар гдје сам ја рекао да прикривате доказе.  

Друга ствар, гдје тражим објашњење и од вас и г. Лепира, и ви г. Лепир 
слушајте ово, је ли тачно да је дежурни тужилац преузео предмет а то није био 
Далибор Врећп, ви сте делегирали предмет касније Далибору Врећу, минимално што 
очекујемо да кажете зашто, обично дежурни тужилац заврши предмет комплетно, он 
је изашо на увиђај, сачекајте молим вас Далибор Врећо из Фоче, и хоћу да кажем, 
зашто тражим објашњење, не оптужујем никога, али ако је дежурни тужилац био, 
зашто није изнио предмет до краја, зашто се предмет делегирали другом, зато је 
сумња да се разотрије, јер је г. Врећо радник МУП-а, био члан МУП-а знам, јер је из 
Фоче, радио у МУП-у члан је МУП-а дио је тог дијела, и постоји оно што мени отвара 
дилему, зашто сте делегирали предмет другом човјек, минимално што тражим 
објашњења. Трећа ствар г. министре, коју овдје хоћемо да се разјасни, зашто сам 
рекао прикривање доказа, то је термин задесна смрт, знамо ми сви шта је задесна 
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смрт, иде човјек, случајно падне, поклизне се, смрзне се негдје поред пута итд, 
задесна смрт у ријеци Цркевни, то је нешто што у принципу тражи објашењење, 
нормално до вас министра, да се тај термин, није насилна смрт, овдје некад кажете 
насилна, задесна смрт, да младић од 21. годину студент, крене падне у Цркевну, гдје 
је вода до кољена, или канализације и удави се у том дијелу, то су ствари гдје ми 
тражимо да се те ствари до краја разјасне, шта је задесна смрт, то је нешто што у 
овом моменту, је ли уобичајено да патолог долази на конференцију за медије, и 
зашто ту тужилац није био с њим, да ту сваку ствар каже до краја и задња ствар, ево 
трећа је минута, довели сте ФБА (хвала) гдје вам је ФБА у завршници комплетно ове 
истраге, више се никада после тога није поменуо... 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала г. Крсмановићу, мислим на овај други дио 
питања, нисте слушали главног тужиоца, и могли сте да чујете зашто је овај тужилац 
а није онај, то је управо објаснио г. Лепир. Сада имамо редовну дискусију уважени 
народни посланик Недељко Гламочак, изволите. 

НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Хвала г. предсједниче НС, господо народнип 
посланици, представници Владе, поштована породицо Драгичевић, ја ћу свој говор 
већим дијелом читати из разлога што сам га припремао прије изношења ставова 
тужиоца и министра унутрашњих послова, у њему имају нека питања за која су дати 
одговори, са којим не мора значити да се ја слажем. Прије свега, о овој теми требамо 
расправљати и као људи и као родитељи, као политичари изабрани представници 
народа, били смо обавезни да ово ставимо на распаву НС Републике Српске. Зато смо 
се ми посланици СДС-а са осталим посланицима НС којис у потписали иницијативу за 
одржавање ове Скупштине, одлучили да то урадимо оног момента кад је било очито, 
да у истрази са поступцима званичних институција нешто није у реду. Сви 
безбједоносни догађаји који задњи мјесеци угрожавали безбједност у Бањалуци, 
остали су под велом вјечите истраге. У истраги случаја Давида Драгичевића 
нелогичности и поступци и изјаве истражних органа били су толико изражени да су 
вратили сумње и на неке претходне истраге, попут саобраћајних незгода, Ђуровић, и 
саобраћајне незгоде у којој је страдала дјевојка Никодиновић из Кнежева, гдје су 
истраге остале недовршене и недоречене. И за вријеме расвјетљавања случаја 
Драгичевић, у Бањалуци, не престају да се се нижу безбједносни догађаји, попут 
обрачуна ножевима, пријетње тужиоцима и судијама, самоубиства свједока суда у 
Челинцу, до испаљивање зоље на репрезентативни градски објект у ужем центру 
града, а у самој близини зграде Владе Републике Српске. Заједничко за све ове 
безбједносне догађаје да су оне од званичних институција и служби безбједности 
пропраћени млаким истрагама. Истрагама које још трају, овакве реакције 
инститиција довело је до погоршања безбједносне ситуације у Бањалуци и Бањалука 
се претвара у несигуран град. Стиче се увјерење да се нешто прикрива у истрагама, 
нема на догађаја реакције власти, ни републичке ни градске. Овакав однос власти, 
грађане Бањалуке а нарочито родитеље, уједињује страх и окупљају се око породице 
Драгичевић, тражећи правду, за Давида али правду и за све. И ако окупљања постају 
свакодневна Влада Републике Српске на челу са премијерком Цвијановић, као и 
градска управа, игноришу ова окупљања и захтјеве грађана. Исти однос према 
догађају има и јавни сервис РТВРС. Такође ставови политичких странака које држе 
власт неодлучне, изузве поједнианчих ставово њихових представника попут из 
СНСД-а Васића, парламентарца Миловановића, и делагата СНСД-а у ВН Тукића, 
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остали представници власти такође ћуте о овом догађају. Свој активан однос према 
овом случају имао је једино предсједник СНСД-а на начин да је са позиције 
предсједника Републике Српске и ако мимо законских процедура наложио промјену 
истражног тима и укључивање оца Давора у истрагу, затим додатну обдукцију тијела 
од стране патолога са ВМА из Београда, и подршку протестима, пред поступајућим 
тужилаштвом. Како је вријеме одмицало грађани окупљени око групе у Правди за 
Давида, заједно са оцем су износили материјалне доказе којима су размотирали 
концепт званичне истраге о смрти Давида Драгичевића, које су нама предочиле 
званичне институције, управо у тим доказима стоје чињенице кое указују на сумњу, 
да овдје има неког прикривања у истрази. То се најбоље види из снимка којим се 
криминализује пок. Давид за провалу у кућу. А потврђују богами и смјене у 
полицијској станици на Лаушу, након снимка тих пропуста на увиђају 
криминалистичке куће. Исто тако, објаве фотографија тјелесних повреда на тијелу, 
нарочито глава настрадалог Давида и констатација истраге да су то лакше повреде, 
довели су званичну истрагу до зида сумње, у њихов рад који поиукшају пријећи 
пријетњим Давору, људима из групе кривичним прогоном. Оваквим током и 
начином истраге, званичне институције нису показале своје незанње и нестручност, 
него немоћ. Немоћ пред неким парасистемом који стоји иза њих и држи их и држи 
контролу над њима. Због тога је ова НС била неопходна. Да се устави тај парасистем, 
да се да подршка званичним институцијама Републике Српске да се нажалост кроз 
овај случај поврати владавина права за све и поврати функције правне дражве, које 
су почеле да одумиру пред парапартијским институционализмом у Републици 
Српској. Ова Скупштина треба да заузме ставове који ће омогућити да се истрагом 
званичних институција дође до истине о смрти Давида Драгичевића, да одговрају 
како извршиоци тако и налогодавци, а тако и евентуални заташкивачи овог случаја. 
Ова Скупштина треба да ослободи институције Републике Српске прије свега МУП, 
тужилаштво из канџи невидљивих моћника у које су очито запале. Само на тај начин 
ова НС може да сачува Репбулику Српску као правну државу, која ће изградити своју 
безбједности кроз безбједности сваког свог грађанина и безбједност њихове 
имовине, без обзира чији је капитал у њој. Нажалост мртви Давид се не може 
вратити, али на утврђивању истине о његовој смрти, може се вратити вјера у правду 
у Републици Српско. И то се мора учинити, и због Давида и све друге дјеце, а због 
Републике Српске, и свих нас који у њој живимо или боравимо. Све је почело, 
необичним пресом конференцијом, представника МУП-а поводом проналаска тијела 
Давида Драгичевића. До тада широј јавности, мање познатог грађана Бањалуке. Било 
је необично да су прес одржали највиши функционери МУП-а. са доктором 
Патологом, били су начелници за организовани криминал МУПа Републике Српске, 
директор полиције, начелник полицијске управе Бањалуке, патолог Каран, чији је 
присуство посебно необично, који до сада ни у једном случају о свом обдукционим 
налазима није обавјештавамо јавност путем прес конференције. Начелник управе за 
организовани криминал је настојао бити убједљив, на пресу је констатовао, 
цитирам- '' криминалистичка верзија, јасно указује да се ради о задесној смрти, 
значи, он је на одређен, начин, овај вјерованто пао крећу ћи се овом маршутом у 
ријеку Црквену''. Зато званична истрага мора утврдити оно што може а до сада није, 
је ли Давид убијен или се сам убио. Господо тужиоцу, је су ли повреде на Давидвом 
тијелу, настале за живота је су ли теже или су лакше маснице, како то званично 
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истрага квалификује, гдје како и када и од кога их је задобио. ако отац учествује у 
истрази, па и без обзира на то ако не учествује, зашто му се не предочи одјећа са 
мртвог дјетета. Је ли Давид опљачкао кућу или није? Кад је пљачка извршена 
(вријеме) у име клуба, кад је пљачка извршена, је ли у исто вријеме када је камера 
снимила Давида на другом мјесту, јесу ли предмети пронађени код њега из крађе, 
шта је установљено увиђајем провалне куће, шта су то пропусти полиције Лауш, на 
лицу мјеста увиђаја, због чега су смијењени, ко је установио пропусте какви су они у 
односу на ток истраге. На пресу се убједљиво коностатује, цитирам – што се тиче 
провалне крађе у тој кући, рекао сам да вам доказе које сам вам изнио, који неспорно 
указују да је лице прије него што је смртно страдало, извршило ту провалну крађу, 
звршен цитат. Шта је са оштећеним власницима куће? Је су ли фингирали провалу, је 
су ли је лажно пријавили, је су ли преузели и препознали пронађене предмете код 
Давида, је су ли били у кући за вријеме пљачке и које су особе још улазиле у кућу за 
то исто вријеме, јесу ли полиграфисине нове околности, је су ли слободни да изнесу 
све што знају.  Гдје у свему овоме, изгубио тужилац, је ли он отворио и затворио 
истрагу, или полиција, на пресу начелник за организовани криминал констатује, 
цитирам- у овом моменту не постоји ни једна индиција која указује на кривично 
дјело, у овом моменту нема ама баш ни једна која указује на кривично дјело. Да ли 
истрагу по закону води, заврашва и проширује тужилац или полиција. Је ли 
установљено ко је пријетио тужиоцима и судијама, баш у моменту, као што рече сад и 
тужилац, Лепир, када су добили предмет од МУП-а Давид. Како баш сада да се 
појавила оптужница против Давида, из '17. године, зашто министар унутрашњих 
послова на поновљеној конференцији након свих сумња изјави да је смрт наступила 
утапањем, и да не постоји ни најмања индиција да се ради о убојству, је ли то по 
закону надлежности обавеза МУП-а или поступајућег тужиоца. Зашто наредбу за 
доданте истражне радње и промјену тима, даје предсједнике Републике а не 
истражни тужиоц, како је то закон дефинисао. Зна ли се у нашим институцијама ко 
ради свој посао, а ко ради туђи посао. А изгледа се дуго не зна и зато долазимо до 
овакве ситуације. Зашто је замјењен тим за истрагу? Онај ко га је именовао, најбоље  
зна зашто је замјенио тај, а зашто је ослушио и захтјеве оца покојног. Зашто се 
злоупотребљава и ПУ, да врши притисак на угоститељске радње које чланове групе 
послужују пићем? Је ли то увлачење још једне институције Републике Српске због 
чега, у чијем интресу, због кога? Људи са овим треба стати, овом  Скупштином треба 
уставити сваку институцију Републике Српске и МУП и тужилаштво и суд и ПУ и 
било коју да даље срљају у урушавању интегритета Републике Српске као правне 
државе, и да не по прима епитете мафијашке државе. То је на овој НС на овим 
народним посланицима. И она је зато била неопходне. То институције Републике 
Српске нису и не смију бити. И оне се требају сачувати од било каквог и чијег 
спољног утицаја. Зашто је званична истрага о смрти Давида дошла у овом правцу, 
одговор знају они који су до сада проводили и довели је довде. Они нису институција, 
они су појединци, они подлијежу истрази, они подлијежу саслушању, притовру, 
одговорности, затвору, још шта више, јер су на позицијама гдје носе те одговорности 
као одговорна и овлаштена лица и у полицији, и у суду и у тужилаштву. Зато се 
званична истрага мора вратити на истрагу сумње, заташкавања да би се дошло до 
истине о Давидовој смрти, то је неопходно.  Док се год то заобилази овдје ефекта 
неће бити. Да би се у том правцу, кренуло са руководних позиција морају се помаћи 
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руководиоци и они који су до сада вршили истрагу, на те се позиције морају довести 
некомпромитовани кадрови, стручни, храбри, страначки неоптерећени, на 
располагање треба ставити све институционалне капацитете ако треба и помоћ 
служби из окружења, поготово ако имају технике које ми немамо, а неопоходне су. 
Ново руководство на челу институција, нови истражни тимови, тужилаца и полиције, 
морају преузети овај случај и у што краћем времену саопштити истину о смрти 
Давида. Је ли се убио или је убијен. И онда проширити истрагу на извршиоце али и 
њу окончати у разумном року, а не да вјечно траје, ако ово не учинимо, нећемо 
сачувати институције Републике Српске, ма колико се ко од нас појединачно у њих 
заклињао. Ово је једини начин да их заштитимо. За све ово треба политичка воља, ту 
политичку вољу народ је презентовао упрво преко нас народних посланика, у овој 
НС. И ни прекоједног другог функционера у Влади, као извршној власти, јер смо ми 
ту владу успоставили и именовали. Зато ту политичку вољу ми данас трба да 
презентујемо у овој НС не у свом интересу, не у интересу наших политичких партија, 
не у интересу предстојећих избора, него у интересу грађана који су нас изабрали 
нову позицију коју и сада уживамо и користимо и којима се требамо да служимо овом 
позицијом, а не будуће. У том правцу господо народни посланици, и позиције и 
опозиције, слагласимо ставове око овога у циљу заштите институција Републике 
Српске, изградње Републике Српске као правне државе и владавине праве, једнако за 
све, због правичности и сигурности у Републици Српској, за сваког за Давида за 
свачију дјецу. Преостало вријеме ћу користити по потреби. Хвала. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем, остало вам је још око 2,5 минуте. 
Ријеч ина народни посланик г. Перица Бундало, изволите. 

ПЕРИЦА БУНДАЛО: Хвала госпођо потпредсједнице, даме и господо народни 
посланици, чланови Владе, тешко је данас замислити било коју демократску 
друштвену заједницу а да она не почива на владавини права. Врховни принцип, 
смисао, и сврха правне државе која је синоним за владавину права, је да су сви 
субјекти а посебно носиоци државне власти, па чак и они који доносе законе, у 
обавези да се понашају сагласно важећим правилима, односно закоима, а највише 
правно правило, условно речено, сваке државе јесте Устав. Тако и Устав Републике 
Српске сасвим прецизно и сасвим јасно у члану 68. и члану 70. каже да Република 
између осталог уређује и обезбјеђује безбједност, наравно преко својих органа 
власти, а да НС Републике Српске врши контролу рада Владе и других органа који су 
јој одговорни. Ово питање којим се данас нажалост бавимо тиче се и неких одредаба 
сасвим јасних и прецизних неколико закона. Прије свега, закон о Влади Републике 
Српске каже, већ у члану 1. да извршну власт у Реупблици Српској у складу са 
Уставом врши Влада Републике Српске, да је Влада самостална у оквиру својих 
надлежности и за свој рад одговорна НС, посебно апсотрофирам члан 2. који каже да 
Влада проводи политику, извршава законе, и друге прописе и одговорна је за стање у 
републици у свим областима из своје надлежности. И члан 4. каже, да Влада 
усклађује и усмјрава рад републичких органа управе те врши надзор над њиховим 
радом. Закон о републичкој управи, установљава министарства као републичке 
органе управе, једно од тих министарстава је и МУП, а у члану 20. овог закона, се 
каже, МУП обавља стручне послове који се односе на заштиту од угрожавања уставом 
утврђеног поредка и угрожавања безбједности Републике, заштиту живота и личне 
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безбједности грађана, спречавање и откривање кривичних дјела, проналажење и 
хватање учинилаца кривичних дјела, одржавање јавног реда и мира итд. 

Закон о полицији и унутрашњим пословима, у члану 2. каже: МУП обавља 
послове државне управе које се односе на заштиту од угрожавања безбједности 
Републике Српске, заштита живота и личне безбједности грађана и друге послове у 
складу са законом. А у члану 5. гдје набраја полицијске послове, каже да су то 
послови, прије свега, опертивно стручног карактера, којима се обезбјеђује, заштита 
живота и личне безбједности спречавање вршења кривичних дјела и прекршаја, 
откривање кривичних дјела и прекршаја, проналажење, лишавање слободе, и предаја 
извршилаца кривичних дјела надлежним органима. Дакако јасно вам је да нисам 
случајно цитирао одредбе ових заона и те како се тичу, овог питања којим се данас 
бавимо. У одредбама овог закона су садржани и разлози за сазивање посебне 
сједнице, које данас присуствујемо. Наравно садржано је још много тога, прије свега, 
са аспекта обавеза и одговорности органа о којима сам говорио. Но, рећи ћу прије 
свега да и циљ ове сједнице би морао и требао да буде јединствен и заједнички. Циљ 
би морао да буде истина, правда и основни принцип да је закон исти и једнак за све, 
зато очекујем да ћемо и у наставку овдје, сви наступати као људи, као родитељи, па и 
као нечија дјеца, као одговорни посланици, без обзира на било какву политичку 
припадност и било какво опредјељење. Наравно биће веома тешко избјећи 
политизацију, јер је случај Давида Драгичевића већ политизован, нажалост 
политизован је оног тренутка кад је министар унутрашњих послова 26. марта, као 
политичко лице, као политички функционер изашао на прес конференецију, сматрам 
да то није било неопходно, и политизован је укључивање предсједника Републике 
Српске у овај случај и ако сам сасвим увјерен да је он то учинио у најбољим 
намјерама. Све ово кажем, прије свега и између осталог дубоко увјерен, да ничија 
позиција ни фотеља ама баш ничија, па ни свих нас, који смо овдје, није вриједна 
једног људског живота, зато апелујем ево да у наставку у овој теми, не отварамо 
никакве сукобе, па чак нити непотребну полемику. Отварање овог питања у НС нико 
није као што је било мишљења ових дана и данас смо чули, напада на било коју 
институцију Републике Српске. то никоме не пада на памет. Није то покушај 
уништавања или урушавања полиције, напротив, њу могу урушити само 
неодговорни појединици изнутра, а њихова одговорност и њихово одступање јесу 
управу предуслов јачање институција. Ова сједница и јесте на одређен начин 
преседан, али је сасвим логичан након свега што смочули, видјели и доживјели ових 
недјеља и мјесеци. Ово јесте начин парламентарне контроле па и парламентарног 
притиска на неке институције и то је након свега сасвим нормално, али ми у НС нити 
можемо нити смијемо бити ни тужиоци, ни судије, нити пак водити некакве личне 
истраге, наш заједнички циљ јесте и мора бити и сигурност и правда, и истина и 
одговорност и зато морамо бити изнад било каквог појединачног или партијског 
интереса или пак идеологије. Но, да би смо то постигли, нужно је бити и сасвим 
конкретан, а конкретно мора се то рећи и мора се то признати, институције, односно 
појединци у оквиру тих институција, прије свега мислим на МУП и Тужилаштво, ипак 
нису одговориле задатаку, нису радиле свој посао или су га пак радиле споро, 
непорофесионално, па да не будем претежак у оцјени понекад и неодговорно. Да се 
потпуно разумијемо, највећи ди припадника МУП-а су часни и поштени људи и 
високи професионалци, али прес конференција 26. марта није била грешка, као што 
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то јуче рече предсједник Републике, то је била катастрофа, и зато нека вас не чуди 
реакција великог броја грађана и јавности које чини ми се тада инициарана, показан 
је по мени и дилентатизам и површност и недораслост па чак и покушај да се облати 
мртав човјек и прогласи лоповом, који је млате не заслужио све то што му се десило. 
Теоретски али и практично опет без намјере да на било кога адресирам, било какву 
одговорност, само су два могућа разлога за овакав приступ, један је намјера а други 
неспособност и незанање. Ако је разлог намјера, ако је понављам, скоро да није 
могуће нецитирати једног познато психоаналитичара, сви ћете знати о коме се ради, 
који каже – кад се човјек домогне моћи тешко ће одољети да је незлоупотријеби'', ја 
бих себи дао за слободу и рекао би, не човјек, него кад се нечовјек домогне моћи, 
опет каже, неадресирајући ово ни на кога појединачно, и надресирајућчи 
одговорност коју наравно нити смијемо нити можемо ми овдје утврђивати. У сваком 
случају је евидентна и брзоплетост и батргање, како другачије објаснити да се 
реконструкције, увиђаји и неки друге радње вврше након 40 дана, како одговорити 
на питање . да ли има коециденције у овом свему, с чињеницом да се ове године 
догађају и општи избори и да ли би све ово могло некога коштати избора али у 
сваком случају неке појединце већ морало коштати њихових фотеља и њихових 
позиција. Смрт младог човјека се не може мјерити ни са чим, ама баш ни са чим, али 
овдје има још нешто јако лоше, говорићу у име клуба и остатак времена ћу задржати. 
А то је, да мало ко још вјерује институцијама, а сваки дан је таквих све мање, у прилог 
томе, иду и други случајеви који годинама чекају на рјешење, случај Вукелић, 11 
година, некад давно један високи функционер, начелник једне управе, рекао а остало 
је записано, да је пок. Вукелић додирнуо недодирљиве људе, истрага још није 
завршена, случај Николе Ђуревића, случај Арбутина, случај дјевојке Никодиновић, 
која је страдала на пјешачком прелазу, па до најновијих случајева, такозвана зоља, 
ракетни бацач, пријетње тужиоцима, које смо чули у свједочили, самоубиство 
притвореника, , прије неколико дана, самоувиство кључног свједока у Челницу, који 
је такође био свједок у једном крупном предмету и након свега тога сасвим 
нелогично да МУП упада у грешку, пријетећи кривичном пријавом оцу Давида 
Драгичевића, и онима који су уз њега и који му помажу. Да ли овдје поново уводимо 
вербални деликт, да ли је онима који су то изреикли сасвим јасно, о чему се ради, да 
ли знају да се евентуално може радити о одговорности за келевету и да ту клевету не 
може да покрене институција, већ само појединац који је евентуално неоправдано 
прозван. Још једном ћу нагласити ово није политичка борба нити смије нити треба 
да буде, никоме не требају политички бенефити темељени на туђој несрећи, али зато 
сви требамо понављам, истину, правду и једнакост пред законом. На крају господо 
народни посланици наше је право и наша обавеза и то свих нас, прво да констатујемо 
да је чињеница и истина да безбједносна ситуација у Бањалуци а и у Републици 
Српској значајно нарушена, да тражимо од институција да раде свој посао по закону 
и у складу са највишим професионалним стандардима, да тражимо од тужилаштва 
да утврди истину о смрти Давида Драгичевића а и свим другим неријешеним 
случајевима које сам  побројао те да о томе обавјести јавност али и ову НС. Наше је 
право и обавеза да тражимо да тужилатшво покрене истрагу и утврди евнетуалну 
одговорност појединаца у МУП-у, ако таква одговорност постоји. Посланици који су 
поднијели иницијативу за сазивање ове сједнице, ће у завршној ријечи изаћи са 
одређеним приједлозима закључака и ја ево користим и ову прилику да позовем све 
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народне посланике да их подрже, само тако можемо одговорити задатаку веома 
тешком задатаку који је пред нама. И на крају бићу сасвим личан, уз изразе саучешћа 
г. Давору Драгичевићу, одајем му и признање, за храброст и упорност у борби коју је 
започео и која је у самом почетку била мотивисана личном породичном трагедијом, 
али која прераста у покрет свих право праводљубвих људи, остатак времена ћу 
задржати. Хвала лијепо. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем ријеч има народни посланик г. 
Адам Шукало, изволите. 

АДАМ ШУКАЛО: Захваљујем, ево без претјераних увода и позивања и 
произивања овдје било кога има потребу прије свега као човјек ако отац два мала 
сина, да говорим о овој тачки дневног реда. Породици Драгичевић, која је изгубила 
свог сина, у овом моменту и на почетку а и на крају расправе, ништа не може 
надокнадити њихов губитак и то нико у овој сали, не треба да буде у илузији да ће се 
такво нешто десити, па и ја немам ту илузију, али сам као родитељ свјестан 
чињенице, да би барем мало, један промил те боли родитељске за губитком сина, 
ублажила чињеница да истрага иде у правцу утврђивања истине и на бази те истине 
да се утврди правда, и да починици овог гнусног злочина у Републици Српској се 
приведу закону и одслуже вишегодишње казне затвора. Све смо ми чули данас овдје, 
и што треба и што не треба, чули смо министра Лукача у 90 минута обраћања, па 
отац је 10 минута говорио, тужилац у чијој је надлежности 10 минута је говорио, али 
нека смо га чули,нека га је чула јавност Републике Српске да види лице нашег 
министра Лукача, нашег министра унутрашњих послова, који овдје у НС Републике 
Српске у институцијама Републике Српске, пријети родитељима кривичним 
пријавама, пријети једном новинару, и нико се није почешао, да је ово правна држава, 
поштовани минисдтре Лукач, ту ћу завршити с вама, у овом кратком обраћању, ви би 
након изласка из ове сале били ухапшени и процесуирани, за јавно изговорене 
ријечи које сте данас рекли, ви немате право по закону да радите, ви сте 
злоупотријебили ишли сте у патетику, ишли сте у правцу онога што сте оптужили 
Давора Драгичевића, да прави перформанс овдје, ви сте нарпавили преформанс, или 
адје да се сјетимо како је ова прича кренула. Па кренула је трагедијом, тако што је 
једна породица у Бањалуци изгубила свога сина, ви сте из МУП-а изашли и рекли оно 
што сте рекли, не вриједи споимњати уопште шта сте причали тада, не вриједи 
спомињати и шта се десило након тога, гдје смо данас. Данас сте ви овдје изашли и 
рекли испред институција Републике Српске да Давид Драгичевић није жртва, 
управо тим софитицифираним методама, којим ви говорите, подсвјесно, врло 
подмукло, онако испод жита окарактерисали пок. Давида, као уличар, као кавгаџију, 
као уживаоца марихуне, и још тешких других опијата ЛСД-и стварајући врло 
подсвјесно и подмукло слику да је оно што му се десило на неки начин дошло као 
узрочно последична веза у свему овме, да не кажем гору квалифиакцију. То је утисак 
који ви желите да јавност Републике Српске стекне, е преварли сте се, видите сваки 
дан, да се ти скупови које неорганизује опозиција повећавају. Зашто? Па зато што 
грађани Републике Српске не вјерују институцијама, не вјерују МУП-у Републике 
Српске не вјерују руководству МУП-а Републике Српске, зато што ви на овакав начин 
водите како водите, а данас сте на најбољи начин то показали. Друга ствар, све сте 
утврдили овдје и прогласили сте несретног Давида, овдје у институцијама Републике 
Српске наркомана, нисте г. Лукач одговорили овдје, а Бог нека ми опрости, што ово 
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говорим, а питаћу вас сада -  оптужили сте пок. Давида да је наркоман овдје, од кога 
је Давид ако га ви оптужујете да је био наркоман, куповао ту дрогу у Бањалуцу, ко је 
нарко клан у Бањалуци, од кога дјеца у Бањалуци купују дрогу? Зашто то МУП не 
ради, зашто не процесуирате криминалце овдје, ко су ти криминалци, ко је то 
нароко-клан, да ли је то овај познати регионални нарко-клан, да ли је то, шта они 
раде овдје по Бањалуци? Ја кад говорим ово мени је глава у торби, ви не смијете да 
говорите о томе, шта они раде по Бањалуци овдје, да ли новац од продаје наркотика, 
се улаже овдје у различите бизнисе и каква врста приче овдје наркокланова по 
Бањалуци постоји, а да ви ни у једној реченици својој, не кажете овдје, већ 
покушавате врло софтифицираном метдом, подмукло, да жртву, доведете у овакву 
карактеризацију, то је страшно и то је морбидно, како сте оптужили неке 
представнике опозиције, да ми морбино правимо конструкеције овдје, не би ли на 
изборима профитирали, ево ја са пуним правом кажем, ја нећу бити кандидат на 
изборима, и немам никакве потребе да ову врсту приче злоупотребљавам, али 
немојте такве конструкције да правите, оно што сте ви изговорили у својој дискусији 
је свима јасно у Републици Срспкој, данас, а то је да покушавате заједно са 
тужилаштвом, да ову истрагу спријечите на тај начин да они који се буне и траже 
истину, да код њих превлада страх, машите ви руком колико хоћете, а ви сте данас 
плашили грађане Републике Српске. Друго питање, за тужилаштво, г. Лепир, и ви сте 
изашли овдје и рекли сте неколико ствари, у вашој завршној дискусији, ја сам стекао 
утисак, можда гријешим, а да сте се ви представили овдје као жртва, жртва је пок. 
Давид Драгичевић. Нисте ви жртве који сједите у институцији нисмо ми жртве који 
смо овдје у овим скупштинским клупама. Он је жртва. Рекли сте да у конструкцији 
приче коју сте заједно са МУП-ом Републике Српске радили да вам недостаје оно што 
је најважније, ево да то преведем на један прост језик, да не би ишао у стручну 
треминологију, недостаје вам основа сумње. У ком правцу сте ишли? О међусобном 
кошкању младићу, тијнеџера које имају неке преприке око дјевојака, па сте ишли ту 
да тражите мотив. Зашто нисте гребали даље у тој врсти приче, зашто не идете у 
овом правцу како то министар Лукач оптужује пок. Давида. Зашто не идете у том 
праву, да ли не смијете можда? Да ли се плашите? То су права питања, и све сте овдје 
испричали данас, а нисте дали одговор на једно питање- ко је убио Давида 
Драгичевића? Да ли Тужилаштво Републике Српске стоји иза срамног извјештаја 
МУП-а Републике Српске које треба јасно и гласно да се понови овдје, као што је то 
минстиар Лукач више пута рекао. Поднијели смо извјештај Тужилаштву да није 
почињено кривчно дјело, да ли ви у тужилаштву стојите иза тога? Ви, како смо 
схватили још размишљате да ли је то тако? Тражите алате, нећете да идете у том 
правцу, да поднесете отворите истрагу против НН лица и око тога још шпекулишете, 
кључно питање овдје – узрока смрти? Ја нећу да улазим у форензику, у причу коју не 
разумијем, али једно кључно питање- ако је Давид Драгичевић удављен, да ли је 
рађена форензика, изети узроци из његових плућа, воде која се нашла у плућима, 
јесте или није, да ли је то вода из Црквене или је вода из неког шахта у Бањалуци? 
Како можете тврдити оно што срамне новинске агенције овдје у Републике Српске, 
СРНА изајављује, како смо то могли да прочитамо у својим вијестима, опет правећи 
ову суптилну причу, подмуклу, софтифисцирану, да би се овај случај заташкао, а то је 
Драгичевић се потукао, опљачкао кућу, и скочио у ријеку. Назовимо ствари правим 
именом. Правим именом. Да ли имате воље да ријешите овај предмет? Хоћете ли ићи 
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у том правцу и коначно урадити нешто, за породицу Драгичевић, па бар да кажете, 
постоје елементи да је овдје извршено убиство, идемо у правцу откривања 
починиоца, то је велики значајан корак, који ће наравно побити све оно што сте ви 
рекли, на оној прес конференцији, па ће пар људи да падне хијерархијски или ће 
остати без посла, је ли то страшно. Немојте да због тога се углављујете у ову врсту 
приче. Све слике које сте ви створили у јавности, слику коју је нажалост породица 
Драгичевић поставила, како је Давид изгледао, на обдукцији, побија све оно што сте 
ви рекли, и ви знате да је то истина и немојте да се кријете иза институција, иза 
лажне моћи, већ урадите нешто за истину и за правду. Правда за Давида. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Хвала г. Шукало, знала сам да ћете отпрлике 
овако завршити ваш говор, мислим да нема потребе за овако гласном причом у НС и 
замолила би све народне посланике, да се у будуће не обраћају лично, г. Лепиру јер 
он је овдје као гост, и не може да вам одговори на све то што евентуално тражите и 
стављате његову дискусију, одређено потпитање. Ријеч има народни посланик г. 
Споменка Стевановић.  

СПОМЕНКА СТЕВАНОВИЋ: Хвала, госпођо потпредсједнице, даме и господо, ја 
бих прије свега желим да искористим прилику да у име Клуба посланика ДНС-а у 
своје лично име, у име свих добронамјерних грађана, изразим искрено саучешће 
породици Драгичевић, због трагичне смрти њиховог сина, јер ја сам убјеђена да ће 
истина бити у што скорије вријеме отворена, откривена, али смрт младог човјека је 
нешто што се десило и што се не може ни на који начин поправити. Сљедеће што 
желим да подсјетим, ми имамо данашњу посебну сједницу, под називом Разматрање 
безбједноссти у Републици Српској, Бањалуци, правда за Давида, правда за све. Ова 
тема је преседан у досадашњој парламетнарној пракси и историји, јер никада се НС 
није бавила до сада појединачним случајевима и то случајем који је још у току 
истраге. И нисам вјерујте у овом моменту да ли ће наша данашња расправа отежати 
или олакшати даљи ток истраге. Међутим, чињеница је исто тако, да овај трагични 
случај изазвао огромно интересовање јавности, да су се друштвене мреже почеле 
бавити истрагом, да се на друштвеним мрежама, може прочитати свашта, да много 
блогови објављују разне ствари, информације, полуинформације, дезиинформације, 
али одређени блогове дефинитивно објављују из дана, у дан, ствари које нису ни 
близу истине, то је да једни хоће истину, а други неће истину, конкретно не жели да 
сазна истину, жели да сакрије, а опозиција жели да сазна истину што је далеко и од 
здраве памети и од истине, апсолутно нетачно. Ја сам убјеђена, да сви овдје народни 
посланици и позиције и опозиције желе истину са истом жељом истом снагом истим 
увјерење. Ми се управо ок ове теме данашње, опозиције и позиција можемо 
разликовати о ставовима, какво је стање укупне јавне безбједности, али што се тиче 
овог конкретно случаја, овог несретног догађаја, сматрам, да нема позиције и 
опозиције и да по том питању имамо апсолутно идентичне ставове. Сљедеће што 
желим да кажем, од самог почетка интересовање јавности и утицај друтшвених 
мрежа, многих блогова многи портала, свакодневна добијамо нове информације, 
полуинформације, дезиинформације, нове детаље, просто људи воде истрагу и 
друштвене мреже и портали па могу рећи и појединци, као физичка лица обични 
грађани, јер је случај изазвао интересовање са разлогом. Ради се о младом човјеку 
који је изгубио живот под још неразјашњеним околностима, и на те ствари нико није 
и на једну смрт никад ни један нормаланчовјек није имао, а камо ли на смрт таквог 
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младог човјека. Што се тиче Клуба посланика ДНС-а нама не пада на памет да водимо 
истрагу, нећемо ни да коментаришемо детаље за које знамо из исграге, али с пуним 
правом одлучно јасно, имамо право на то тражимо од надлежних институција, 
конкретно у овом случају од тужилаштва да заиста што прије предузме све радње у 
правцу што бржег оконачања ове истраге и утврђивања праве истине, око 
траагичног случаја који се нажалост десио. На то имамо право и тражићемо и 
сигурно ће сви посланици и сви клубови да траже исто и вјерујем и убјеђена сам да 
то јесте жеља свих овдје, свих посланика, а рекла сам на почетку, да оваква тема, ове 
посебне сједнице, је заиста први пут у парламетнарној историји да се скупштина 
бави појединачним случајем, чак који је у фази истраге. С друге стране, рекла сам и 
разлоге зашто одражавамо данашњу сједницу, и надам се да ћемо постићи циљ, а 
циљ и позиције а мислим и опозиције да,  а имамо и право на то, циљ нам је да се 
изврши и данашњом расправом а и закључцима који ће сигурно услиједити да се 
изврши парламентарни притисак на надлежне институције, конкретно на 
тужилаштво, да убрзају истражне радње, да окончају истргу, да саопште истину ма 
колико она била тешка, истина је истина и кад се сазна, истина, онда ће у којој мјери 
вјероватно свима бити лакше, и на крају и народни посланици, и јавност и наравно 
породица Драгичевић, имају право на истину. Ја толико за сада, а задржавам право у 
име Клуба за преостало вријеме. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем, ријеч има народни посланик г. 
Желимир Нешковић, изволите. 

ЖЕЛИМИР НЕШКОВИЋ: Захваљујем уважена потпредсједнице, поштована 
породица Драгичевеић, уважена потпредсједнице НС, цијењене колеге народни 
посланици, минсидтри, чланвои Влде, уважени гости, дозволите ми да кажем 
неколико реченица у вези са немилим догађајем, и смрћу Давида Драгичевића, која је 
потресла цјелокупну јавности Републике Српске. Неулазећи у криминалистичку 
верзију истраге, смрти Давида Драгичевића ја ћу поставити нека питања, која се 
односе на медицински аспект овог трагичног догађаја. Зашто на прес конференцији, 
одржаног 26.3.2018. године, посвећеној резултатима истраге о смрти Давида 
Драгичевића учествује специјалиста судске медицине, проф. др Жељко Каран, 
директо јавне здравствене установе Завод за судску медицину Републике Српске, 
када добра пракса у оваквим случајевима искључује учешће или присуство 
мртвозроника, у обраћању медијима а требало би да највише информације у овом 
случају, јавности и медијима дају представници МУП-а и представници надлежног 
тужилаштва. Зашто доктор Каран у првом дијелу прес конференције у свом излагању 
говори о три могућности које су довеле до смрти Давида Драгичевића? А то су 
задесна смрт, убиство или самоубиство. А другом дијелу пресконференције, када 
новинарка Портала Монод, Бранкица Спасенић поставља питање – да ли се у овом 
случају што се тиче полиције ради о задесној смрти? У моменту док наведена 
новинарка поставља ово питање, др Каран, тихо начелнику Илићу говори, не никако, 
чиме у том моменту искључује могућности задесне смрти и оставља могућност 
убиства или самоубиства и потпуно збуњује гледаоце и слушаоце, наведене прес 
конференције, а након тога начелник Управе за организовани и тешки кримналитет 
МУП-а Републике Српске Дарко Илић, одговара- у овом моменту ми се не можемо још 
увјек изјаснити на то ваше питање, да ли се ради са сигурношћу о задесној смрти или 
не? Рекао сам да су још у току дана, и даље ћемо наставити са неким радњама да то 
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што је могуће више докажемо, али једноставно у овом моменту не постоји ни једна 
индиција, која указује на кривично дјело. У овом моменту нема баш ни једна која 
указује на кривично дјело. Што се тиче провалне крађе у тој кући, рекао сам вам 
доказе које сам вам изнио, који неспорно указују да је лице прије него што је смртно 
страдало, извршило ту провалну крађу, то је чињеница, затворен цитат. Поприлично 
контрадикторсности је присутно на овој пресконференцији од више њих који су 
говорили на истој. Из потврди о смрти Давида Драгичевића који је издата у 
Бањалуци 25.3.2018. године, од стране Завода за судску медицину Републике Српске, 
иза које стоји др Жељко Каран, може се видјети датум смрти 18.3.2018. године, у 4 
часа, непосредни узрок смрти, субмеријо и хематомата капитис орпорис, или на 
српском језику- утопљење, односно насилна сфикција, која је настала запушењем 
ситних бронхија и плућних мјехурића, течншћу, најчешће водом, односно дављењем, 
и крвни подливи главе и тијела. А стање које је довело до непосредног узрока смрти, 
друга значајна стања је морсвиолента или на српском језику насилна смрт, која по 
поријеклу може бити задесна, смамоубилачка или убилачка. Да ли се наведено 
вријеме смрти односи на вријеме констатовања смрти и на вријеме наступања 
смртног исхода. Ако се односи на вријеме наступања смртног исхода, онда је оно у 
контрадикцији са закључком, обдукционог налаза од старне обдуцента проф. др 
Жељка Карана, од 25.3. 2018. године, у коме стоји, да стање леша са израженим 
почетним посморталним промјенама, у контексту метролошких услова, мисли се на 
хладноћу и хладну воду указује на вријеме смрти у интервалу до максимално седам 
дана прије момента обдукције, дакле, у пракси је неуобичајено да се у оваквим 
случајевима овако прецизно у сат одређује вријеме смрти, обично се наводи да је 
смрт наступила у периоду од пар дана, или у најбољем случају току једног одређеног 
дана. С друге стране, закључком у обудкционом налазу од 25.3.2018. године, проф. 
Каран се максимално ограђује и збуњује свакога ко чита ове налазе и очекује као и 
цјелокупна јавност Републике Српске неке назнаке и ближе одреднице које би 
обудкција требала да да, тиме што наводи да стање леша указује на вријеме смрти у 
интервали до максимално седам дадна, прије момента обдукције, што практично 
значи, од дана нестанка 18.3 2018. године, па све до дана 24.3.2018. када је тијело 
пок. Давида нађено у Бањалуци, на мјесту гдје се ријека Црквена улива у Врбас, чиме 
не помаже у истрази када је питање одређивање времена смрти. Зашто је 
обудкциони налаз урађен некомплетно, односно зашто недостају налази хемијске 
миркоскопске анализе садржаја односно воде из плућа умрлог Давида Драгичевића, 
чиме би се потврдило или оповрлог да ли је он утопљен у ријеци Цркевној или не, 
није се смјело изаћи на конференцији за медије без анализе и резултата узрока 
хемилизоване крви и узорака урина ради евентуалног утврђивања алкохоломије и 
евентуално хемијскотоксилошких анализа, што значи да проф. Каран у том тренутку 
није ни планирао обављање тих анализа, да би др Милосављевић у реобудукционом 
налазу од 28.3.2108. године обухватио и те сегемнте налаза. Када говоримо о 
поређењу два обдукциона налаза морам истаћи да у оба обдукциона налаза наводи 
се да је смрт насилна и да је наступила непосредно усљед утопљења у води. Када су у 
питању повреде, у првом обдукционом налазу наводи се да су на лешу устанновљене 
спољашне повреде, нагњечење и крвни подливи, лоциране у предјелу главе, трупа и 
екстремитета, које су неспорно заживотне, како се наводи и које су по својој природи 
механичке настале дјелвоање тупе механичке силе. При томе дијелови људског 
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тијела су механичка средства подобна за нанношење оваквих повреда. Описане 
повреде могле су настати у физичком сукобу са једном или више особа, описане 
потврде појединачно и скупно су лаке тјелесне повреде и не могу се довести у везу са 
смртном последицом, каже први обдуцент. За разлику од првог у другом 
обдукционом налазу др Милосављевић налази сљедеће, на лијевој носној кости, 
средином кости и попречно лоцирана кратка линијска фисура која није описана у 
првом обудкционом налазу др Карана, даље, о повредама др Милосављевић наводи, 
на лешу су установљене спољашне повреде, нагњечење и крвни подливи, лоциране у 
прдјелу главе, трупа и екстремитета, као и линијска фисура лијеве носне кости, које 
су неспорно заживотне и које су по својој природи механичке настале дјеловање тупе 
механичке силе. Обостраност односно симетричност повреда чела, јагодица и 
кољена могле би указивате на повреде које су настале услед пада са мање висине на 
тврду подлогу и који се могао десити приликом доспијевања у воду, али се 
могућност дјеловања других механизама механичке трауме у настанку ове повреда 
не може искључити. Описане повреде појединачно и скупно су лаке тјелсне повреде 
и не могу се довести у дикретну везу са узроком смрти покојника. У оба обдукциона 
налаза наводи се да се ради о лаким тјелесним повредама, што је потпуно различито 
од става породице Давида Драгичевића и дијела јавности, који повреде умрлог 
Давида карактеришу тешким и своје тврдње поткрепљују фотографијама које износе 
у јавност.  

Када је у питање вријеме смрти у првом обдукционом налазу наводи се да 
стање леша са израженим почетним постморталним промјенама у котексту 
метролошких услова указује на вријеме смрти у интервалу до максимално седам 
дана прије момента обдукције, док у реобудукцином налазу др Милосављевић каже 
промјене на шакама и стопалима указује да је леш покојног провео у води од два до 
највише четири дана, што значи да и смртни исход није могао наступити прије 
наведеног времена. Различити подаци о времену настанка смрти, утврђени у 
записницима указују на потребу да се околности у вези са овим требају испитати у 
даљој истрази. За разлику од првог обдукционог налаза у реобудукционом налазу 
наводи се хемијскотоксилошка скриниг којим су устављенови трагови ТХЦ-а 
метаболита марихуане и ЛСД-а средстава злоупотребе и који указује да је покојник 
прије смрти користио наведена средства. Метаболити ЛСД-а се могу доказати у 
урину најкасније пет дана од кориштења, док се ТХЦ може наћи у урину и више од 
седам дана након коришћења. Ако је тијело, умрлог Давида Драгичевића нађено 
24.3.2018. а према мишљењеу др Милосављевића највише четири дана, провело у 
води, а незаборавимо да је у води и нађен, како је могао конзумирати ЛСД када знамо 
да је нестао 17. на 18. у јутарним часовима, а ЛСД се може доказати у урину 
најкасније пет дана од коришћења. Није ли нелогично да је користио ЛСД наравно 
под условом да је био жив од 20.3.2018. и незаборавите води се и тад као наставо. Не 
могу да не споменем, једну парадоксалну чињеницу наиме ради се о томе, да доктор 
који је урадио први обудукциони налаз тијела Давида Драгичевића проф. Каран, не 
посједује лиценцу за рад, издату од Коморе доктора медицине Републике Српске, а 
сваки докгор медицине у Републици Српској да би био у радном односу (вријеме) 
мора посједовати лиценцу коју му издаје комора доктора медицине Републике 
Српске. Само да завршим једну реченицу, надам се прије свега због породице 
Драгичевић, али и због безбједности свих грађана Републике Српске, да ће све 
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информације о смрти Давида Драгичевића бити расвијетљене у ближу будућности. 
Хвала. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Хвала, ријеч има народни  посланик г. Игор 
Жунић, изволите. 

ИГОР ЖУНИЋ: Уважена потпредсједнице, предсједнице Владе, даме и господо, 
Ево налазимо се на сједници посебној сједници, која није до сада одржавана. Тема 
разматрања Стање безбједности у Бањалуци и Републици Српској .- Правда за Давида 
– правда за Све, приједлог народних посланика, наслов овако дефинисан, а знамо сви 
о чему данас причамо, а знали смо о чему ћемо данас говорити. Ову сједницу 
изгласали смо сви народни посланици, и ја сам сигуран да сви овдје прије свега 
тражимо истину. Нема овдје ни једне ни друге стране када говоримо о истини, јер 
истина може бити само једна, а после истине може да дође правда. Зато ја нећу да 
читам, оно што ми је неко написао, апсолутно нећу да имам никакав папир а могао 
сам то да обезбједим и да овдје правим политичке тираде, јер ја нисам ни стручњак, 
нисам ни патлог, а још мање сам инспектор и тужилац, како себи овдје, већ на 
почетку смо видјели да су неки узели право, а онда су узели правду у своје руке, 
господо, узели су правду у своје руке. Ми који овдје сједимо, а немамо право на то, 
истину треба да каже, мјеродаван орган, то је овдје једино тужилаштво, суд, 
тужилаштво мора да каже, оно шта је овдје истина, на основу доказа који су 
прикупљени, на основу рада институција. Овдје је врло тешко говорити, зато што се 
преплићу емоције, ја ћу бити врло кратак, на почетку ћу да говорим као човјек, и 
како родитељ, троје дјеце, искрено ћу изјавити саучешће, најискреније, г. Давору, јер 
његова бол превазилази све ово што ћемо ми данас причати, његова бол је изинад 
оних људи који му дају подршку, ја га потупно разумијем, и кад год пробам да 
анализирам његов било какав поступак, са којима се некима и не слажем, та његова 
бол је јача, од онога што ја могу да изанализирам и да се правим паметан, и зато му ја 
искрено изјављујем саучешће, надам се да ћемо брзо сазнати истину и да ће он моћи 
на миру да оплаче своје дијете. С друге стране, говирићу као политичар, јер ово јесте 
политика господо, када смо ушли у НС ми се бавимо политиком. Овај догађај је ушао 
у политику. А кад говоримо о политици онда морамо говорити и о сигурности 
грађана који живе у Републици Српској, јер је и овај догађај везан за ту тему. И када 
би политичри и овдје били искрени, ми морамо да узмемо извјештај о стању 
безбједности и да кажемо да безбједност у Републици Српској и безбједност у 
БАњалуци је боља него у нашем окружењу, све анализе то говоре. Ја кажем, било који 
догађај да се деси, било чије дијете да настрада, било које дијете да узме дрогу од 
неких дилера то је страхота, али морамо говорити као политичари, и морамо 
говорити о статистикама, можда је то ружно, али то су чињенице. То нам је једино 
мјерило како ми можемо да важемо успјехе неке институције. Нема ту рекла, казала, 
стање Безбједности у Бањалуци и републици Српској је боље него у окружењу, 
погледајте Београд, погледајте Подгорицу, погледајте Сплит, погледајте Сарајево 
господо, погледајте шта се тамо дешава и нећу да дозволим да овдје имамопричу  да 
је стање безбједности катастрофално, али сваки појединачан догађај, свака трагедија 
која се деси овако, тјера нас да кажемо, да полиција мора да ради више и боље, не 
постоји савршена полиција, нигдје у свијету, не постоји ни једна полиција да нема у 
себи корупираних људи, да у њој нема криминалаца, да нема оних који се баве 
дрогама, јер јасно је да нема дроге на тржишту без полиције. то је јасно свима, ја сам 
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сигуран да је јасно и министру, сигуран сам да је јасно и његовој екипи која то ради, а 
то доказују својим дјелима и поступцима, израчунајте господо колико је у задњих 
неколико година ухапшено полицајаца који су имали везе са таквим пословима, 
прерачунајте оно колико је полицајаца доведено у питање и кад су ситни они 
прекршаји од оних саобраћајних па до тешких пљачки који се су се десиле. То су 
најтеже ствари које може да ради полиција, да хапси своје колеге и пријатеље, али 
сам сигуран да ова екпиа која је овдје да ће да ради то и сада и касније. И зато 
вјерујем да ће истина доћи, не можда тако брзо и не како сви очекујемо, а нарочито 
не данас на овој сједници, да ћемо ми овдје открити истину. Ја овдје молим г. Лукача, 
да све ресурсе, усмјеримо да и ову пшаст дроге коју имамо, а имамо свјесни смо да то 
је велика опасност да усмјеримо сви заједно и својим идејама и закључцима и својим 
активностима да пробамо да то буде што мање, тешко ћемо ми то искоријенити, 
нико то није искоријенио. И овај случај Давида Драгичевића мора да има везе с тим. 
Нећу ја да улазим у патолошке налазе нећу да кажем да ли су они истинити или нису, 
али хоћу да кажем као психолог када чујем било какав податак верзију да неко са 2 и 
нешто промила алкохола у крви, са марихуаном, и ЛСД-ом хода кроз град, то је 
страшно, не кажем да се то овдје десило, али тога има на терену и сваки тај човјек 
који је у таквом стању је потренцијална опасност. И на крају, хоћу да кажем, да 
разумијем оне људе који стоје на тргу, велику већину, највећу већину, 99,9% 
разумијем, поштујем њихов став да траже прије свега истину, а да онда траже правду. 
Хоћу да им и ја дам подршку у тој борби за истину и правду без политике, али на 
крају хоћу да кажем, најгоре од свега што може да се деси и у друтшву и у политици 
то су политички лешинари. То је онај најгори сој људи, који се увјек ту појави када се 
деси трагедија и када се деси догађаја, а онда ми са тим догађајем несретним, 
усмјеравамо процесе и неко мени не може да каже, да у овом неретном догађају у 
овој трагедији нема таквог плана. Хоћу да осудим, а немам ријечи, оне људе који на 
овој несрећи броје гласове, а ја знам да их има. У неким дискусијама сада смо све већ 
дотакли, да ли ово некога може коштати избора а можда је галвно питање да ли ће 
неко на овом профитирати, е то је она најгора ствар која може да нам се деси и 
немојте да мислите да онај ко добро посматра ове догађаје, не прави већ неке друге 
планове. Ја нисам човјек који ће параноисати, који ће некога препадати, али мени 
довољно да чујем, Нермина Никшића, који каже да полицију против које се дигне 
народ треба укинути. Знчи, човјек који је тако нама близу, човјек који рачуна на 
обзиљне политичке функције, човјек који је себи нашао политичке партнере у 
Републици Српској, каже да полицију против које се дигне народ треба укинути. 
Знам господо да сви овдје који сједимо, не би га никада подржали, али немој да нам 
се деси да ради своје мале личне користи око којег мандата више или мање, 
доживимо оно чега се сви бојимо. Ја и даље вјерујем у институције, хоћу то јавно да 
кажем, вјерујем у МУП, увјек ћу своју дјецу усмјерити да се прво јаве полицајцу да г 
аухвате за руку, јер то је оно што у ствари јесмо ми. Надам се ћа тужилаштво вјерујем, 
што прије изнијети доказе што прије изнијети истину да се сви овдје смирмо. Хвала. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Хвала, ријеч има народни посланик г. Драган 
Чавић, изволите. 

ДРАГАН ЧАВИЋ: Даме и господо, необична сједница НС, први пут на овакву 
тему или сличну тему, историји постојања НС. Да ово није изборна година, ове 
скупштине не би ни било. Да ово није изборна година, они скпови на Тргу крајине 
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који се тамо окупљају били би већ давно растјерани, да ово није изборна година, не 
би људи који обављају јавне функције, се бавили лично питањима која уопште нису у 
њиховој надлжности, и све у свјетлу ове изборне године и ово убацило у двено 
политичке колотечине, и сви су дали свој допринос. Ја могу рећи у своје име, часно и 
људски ја нисам дао никакав. Живим у овом граду, говорићу као становник овог 
града, не желим патетично да говорим о томе и као родитељ, јер многи се на то 
позивају већ сам родитељ и доживио сам много непријатности од полиције 
Републике Српске, кад су у питање моја дјеца и у вријеме док сам био предсједник 
Републике. Ни један период неизузима, јер полиција Републике Српске у 
континутету је под мањим или већим политичким утицајем. И често њено дјеловање 
у контексту политичких догађаја добије карактер коју јавност осуђује и у правилу 
она аполитична и она која не гласа ни за кога. Ја желим рећи да не вјерујем да је ово 
задесна смрт. То је моје право зато што живим овдје и све локалције о којима је 
говорио министар и оне које сам имао прилике да чујем прочитам у медијима су ми 
познате, живим у непосредној близини једне од тих локација, гледам кроз прозор 
свако вече шта се тамо догађа, код металске школе, код Шопинга на оном старом 
паркинту. Првео сам живот на Лаушу, сваки сокак знам, укључујући и улицу у којој се 
налази тај Мотел, гдје се налази на ћошку пекара гдје је кружни ток и гдје се Црквена 
улива у пролаз испод булевара и могу да кажем, да све што сам чуо могу да разумијем 
у кретању, аргументима који се могу потврдити вјештачењем, видео налаза јер видео 
снимака оно што је видљиво не може бити промјењено, али оно што ја нисам чуо, а 
то се најчешћа користи прије свега од људи из МУП-а квалификација задесна смрт. 
Па гдје је та особа завршила у Цркевени а Црквена је на том дијелу код кружног тока, 
на уласку под Булевар, ван комуникације путне, налази се тамо около буњиште, има 
тамо онај обућар и она стара кућа на ћошку, и ако је ту се десило то с тим младићем, 
онда то није нормално. Ту је висина гдје се налази дно црквене отприлике једно три 
до четири метра и ту је бетонска косина, која је направљена чини ми се прије 30 
година, ако није и више, 40. Дати кфалификацију а неимати доказе за било коју врсту 
смртног исхода, буди сумње. И ви господо из МУП-а сте направили кардиналну 
грешку, зато што сте уопште обраћали јавности, јер сте сматрали, то је моје убјеђење, 
да у изборној години ствар морате што брже распетљати и јавности упознати, а онда 
се десио хаос. Да су дате квалификције које изазивају сумњу, људи на темељу тих 
сумњи се окупљају у својим страховима и тамо и свугдје у Републици је окупљање у 
ствари окупљање због властитих страхова, ово је само иницјална капсула. Крајње је 
политички и људски некоректно говорити да данас неко из било које политичке 
странке има намјеру да укине МУП Републике Српске и полицију. То је потпуно 
бесмислено. Непотребно је сувишено давати такве врсте квалификације, ми да смо 
увјерени сви заједно кроз историју постојања полиције Републике Српске, да је 
радила искључиво на основу професионалних стандарда, не изузимам ни један 
период њеног постојања, онда би имало смисла давати квалификације ове врсте, али 
је потпуно бесмислно давати политички карактер овоме, навише дајте ви који сте у 
власти, највише доприноса томе дајте. Ви сте споменули г. министре техничку 
школу, ову металску, односно паркинг код старог Шопинга, ко пролази том улицом 
која се налази у епицентру Бањалуке, то је најмрачнија улица у Бањалуци, ја живим 
ту, нема ни једног викенда кад се тамо на том паркингу не дешава циркус, јер се ту 
налази неколико ноћних клубова у центру града, готово да нема ноћи кад тамо није 
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некакав циркус, нема ни једне камере нити се може вршити видое надзор ни са 
рајфајзен банке, јер је оно потпуно тамно тамо ту се ништа не види, и да има, дакле, 
град Бањалука, није ништа урадио да освјетли у центру града дио комуникације то је 
доле према Џамији и доле у Долцу и тамо на том мјесту и сада и раније се буде сумње, 
да има свега од дилања нарокотика, од разно разних криминалних радњи и свега 
што се на тој локацији може десити, и било је тамо на тој локацији масовних туча, ја 
сам имао прилике у ранијим мјесецима и годинама да гледам током ноћи, да изађем 
на балкон, једном сам им морао да реагујем, због дреке коју праве тамо. На Лаушу, 
мејсто гдје је овај младић погинуо, ја не могу да вјерујем, да је случајно тамо пао и да 
је случајно забасао на тај дио, јер ја сам разумио да је он према изласку крену према 
кружном току, што је опет нелогично, јер по адреси становања, требао је да окрене 
обрнуто уз Караџорџеву, ако је окренуо доле, откуд да се нађе на Црквени, да га није 
неко гањао, то што је он, на лицу мјеста и констатовао и један и други патолог да је 
страдао о гушења, а ја чисто сумњам, да младић који је био спортски активан, имао 
физичке кондиције, то је неоспорно, без обзира какав је његов налаз патолошки у 
смислу ирина и криви и садржаја у крви, од тог пада није могао да се угуши ту, то је 
моје убјеђење, на тако плитком дијелу, јер ту Црквена јако плитика, на крају крајева 
на том цијелом дијелу горе и не вјерујем, чак кад је подигнуто, кад има падавина, ту 
вода не може бити већа од појаса, да га је вода носила испод цијелог булевара и код 
пијаце преко оних каскада и да је то трајало четири пет дана и у то не могу да 
вјерујем, јер ту бетонска подлога ту нема запрека никаквих, а тамо колико сам чуо у 
Долцу, односно доле код Кастела на ушћу Црквене у ријеку Врбс, су наводно многи 
ишли да виде да се није, значи тражили су и породица и полиција и сви који су били 
заинтересовани тражили су овог младића. Уопште ме не интересује његов беграунд 
и његова историја, младић који има 21. годину без обзира чему је био склон, ако је 
мртав мора се утврдити право чињенично стасње без икавке острашећности емоција 
и утиска о политичккој изборној години, и тиме упознати јавност јер је јавност 
узнемирена, то ви знате сви, као и ја. Наравно да у таквим околностима, 
узнемиреност, подигнут адреналин, могу бити као пластелин модфиковани, али 
једнако је опасно да пластелински модификацију врше људи који врше власт као и 
они који су у опозицији. Ја говорим у своје лично име, пред свима вама овдје, потпуно 
отворено, апсолутно сам противник било каквог политичког утицаја на овај догађаја, 
јер знам како се осјећају родитељи чија су дјеца под притиском, знам из личног 
искуства. И кад доживљавају као необичне и кад их описују на све могуће и 
најружније начине, све сам то прошао нажалост и моја дјеца и видио сам како систем 
и политика може бити немилосрдна према дјеци јавних особа, г. Лукач, морате се сад 
на то навићи, јесте мучно и болно, али ви сте министар, ја сам имао великих 
проблема, али немате право да износите овакве ствари као министар полиције, ви 
можете интинмо да пресуђујете коме год хоћете, али негирате оно што је законска 
улога вас и читавог система за провођење закона. ја нећу да говорим овдје како би 
реагова да је у питању моје дијете, то је моја интимна ствар. Али прије свега очекујем 
да институције раде свој посао, не прихватам криминализацију овог младића, као 
алиби за све што му се догодило да буде оправдање да је зато мртав, не прихватам, и 
зато сам огорчне свим што чујем, кад је у питању овај младић, нико није имао право 
да износи у јавност квалификације док их детаљно није провјерио о њему лично, и 
нашао узрочно последичне везе са његовом смрћу. Нико. Из његовог личног 
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приватног живота колико год он био контраверзан, нема право да човјек да убије 
онога ко је убио његовог најближег, нема право, он ће бити кажњен као убица, нема 
право нико ( у име клуба) у име клуба, да било коме суди без јавне институције, а 
створио се утисак да се жели створити слика да се ради о младићу који је наркоман, 
који је алкохоличар и који је склон ексцесима већ дуже вријеме, да будем благ у 
формулацији, и томе удјела имају медији које ми плаћамо, из свога џепа, не блогери 
него медији које ми плаћамо из свог џепа, СРНА, јавни сервис и остали. Ви сте 
споменули г. Лукач, тужбу, односно постушак Окружног јавног тужиоца Саше 
Лаботића, који је 28. ево ја имам, ту из основног суда, Саша Лаботић је 28. наводно 
фебруара подигао оптужницу против Давида Драгичевића, нисте требали читати ове 
детаље, ја разумијем, јер на тај начин учествујете у стварању слике да је то 
криминалц, нарконам и алкохоличар. Али молим вас, ова оптужница по свом 
садржају, могла да да смјер и то разумијем, да се још неке особе испитају, да нису из 
мотива освете учествовале у нечему. Што је нормално, то мора да буде нормалан 
смјер, али је чињеница да имамо овдје нормално тужилаштво и ВСТС, овај Саша 
Лаботић више ни секунде не би био тужилац или би против њега био покренути 
поступак, јер г. министре, потврда пријема документа, 31. 3. у 13, 37, куриром, што је 
неубичајено, је ова оптужница достављена у Основни суд, и тамо је примио судија за 
претходни поступак Улетиловић Драган и човјек је затекао пред собом подигнуту 
оптужницу против мртве особе, медије брује сваки дан, да је та особа мртва то исто 
тужилаштво проводи поступак утврђивња истине око његовог страдања а други 
тужилац истог тог тужилаштва подиже оптужницу против мртве особе, а то је 
директно супротно члану 251. Закона о кривичном поступку који каже, када се у току 
кривичног поступка утврди да је осумњичени односо оптужени умро, поступак ће се 
обуставити.  Требало је да се то појави у јавности, да сутрадан тај поступак буде 
обустављен, требало је да се овај судија за претходни поступак нађе у чуду да је 
добио оптужницу без доказа у којој се предлаже да се докази изводе у току поступка 
суђења, је ли то наше правосуђе и ви се чудите зашто људи имају невјеру у 
правосудне институције, из ових разлога, јер је онда мој утисак да је овај судија који 
се зове намјерно читам још једном његово име, Саша Лаботић, окружни тужилац, да 
је он саучествовао у стварању утисак да се ради о младићу криминалне прошлости 
склоног разних пороцима. Па чак и да је то тачно, то нема никакве везе нити смије да 
буде у јавности прије утврђивања коначне истине. Није било добро, да било ко из 
политичког свијета никога не изузима, ни оне који обављају функцију и они који не 
обављају функцију да петљају нос у ово, јер је ово врло деликатна изборна година, 
крајње деликатна. И зато је ово добило политичку димензију и због утицаја много 
више људи у систему, него оних ван система. Ово није добра порука немојте да 
говорим о томе, да је баш сјајна безбједност у Републици Српској. Ја желим да 
говоримо о чињеницама и наравно да је у неким апспектима у Републици Српској 
безбједност на већем нивоу него  у неким аспектима у земљама у  окружењу, али у 
другима није, људи ми смо имали убиство у центру Бањалуке, класичну сачекушу 
2015. године, неки Небојша Чубриловић који се налази на јавној потјерници као 
нарко дилер у Словенији и Србији живи у центру Бањалуке преко пута Сан РЕма у 
једној врло, врло имућној кући једног човјека и то је ликвидирано, откуд ту, ко га је 
убио. Ко је у тој причи учествовао, ко му је давао леђа да буде ту, није прошло ни пар 
дана, убијен је ош један младић доле у Градишци, Милан Вујичић, који је такође био 
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повезан са тим свијетом, са друге стране мјесеца, са друге стране закона, немамо до 
данас расчишћено ко га је убио. Али немамо расчишћено ко је убио Марковића, 
начелника полиције Центра службе јавне безбједности И. Сарајево, једног честитог 
поштеног човјека 2005. или 2006. када је ликвидиран није могуће да данас 2002. 
извињавам се, да до данас нема никаквог напредка у истрази. Говорим у времену у 
коме сам ја обављао високу јавну функцију. Као што није нормално да до данас 
немамо никаквих информација ко је убио Ристу Југовића, ко је убио  и саучествовао у 
убиству Срђана Кнежевића, и сад да ја ненабрајам има доста нерасвјетељених 
убистава у Републици Српској, Милана Вукелића у Бањалуци. Па зар је могуће да у 
своје вријеме директор полиције изађе и каже, ми знамо ко га је убио, говорим о 
Милану Вукелићу у Бањалуци, ми знамо ко га је убио али немамо доказа. Каква је то 
сатисфакција било коме од нас, а ја морам рећи да и ја имам озбиљне пријетње, врло 
озбиљне, каква је то сатисфакција што ће једног дана, неко да каже, над лешем 
покојника да лијепо саопшти, ми знамо али немамо доказа. Добро се ви сви заједно 
преиспитајте, јер са оваквим политичким утицајем на полицију нећемо далеко 
отићи, ви сте у своје вријеме делегирали једног неспособног министра за министра 
полиције, који је уназадио четири точка уназад Станислава Чађе, али он је барем 
исфолирао тад да ће бити непристрасан, па се повукао из органа странке из које је 
дошао, а ви господине министре будете у изборном штабу у изборној години, као 
министар полиције, не можете то себи дозволити, ја вама ово говорим људски, а не с 
намјером, да ви то нешто доживите потпуно погрешно. Даље, нисте требали и не 
требате да се бавите новинарима, ја нисам адвокат ни једног новинара, и ако је шта 
доживио из те бранше доживио сам ја, доживљавам и сада, знате, неки су ми ставили 
мету на челу, понављајући о лажу о мојој наводној улози срамог извјештаја о 
Сребреници, а не знају да на тај начин, стављају мету на чело и мојој дјеци и ја сам 
учесник рата г. министре као и ви, ви то добро знате, као и ја. Нема нико право да се 
игра животима људи, да им ставља мету на чело, а ви сте неким својим ријечима, 
данас и својим квалификацијама да не понављам, забиљежио сам ради себе, 
дозволили себи превише ви да говорите дајете квалификације на рачун Васковића и 
на рачун овога како се зове Радовановића, тешке ријечи изговарате овдје пред 
Скупштином, имате право да то приватно мислите, и предузмите радње, ја 
предузимам, зато постоји правни лијек, постоје ситуације у којима се не могу 
обуздати и лично имам право да се затворим у собу и да вриштим и гламаим, кад 
чујем квалифкације на свој рачун, а да не говорим на рачун моје дјеце, да не говорим, 
кад видим срамни летак на рачун моје дјеце у прошлом локалним изборима, из ваше 
странке, из редова ваших људи, само мом сину намјењено. Али нисам предузимао 
ништа осим онога што ми закон дозвољава, за онога кога знам да је у таквим 
стварима учествовао да поднесем одговарајућу пријаву коју ми закон дозвољава. Да 
сам ја, у неком другом животу а он није јавни, вјеровтно би ја другачије поступао, али 
нажалост терет вршења јавне функције не носи само онај који јавни функционер 
него и његова породица, г. министре навикните се на то и немојте користити своју 
министарску позицију да дајте политичке квалификције, на то немате право.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, уважени народни посланик Адмир Чавка, 
изволите. 

АДМИР ЧАВКА: Хвала предсједниче, поштовани чланови Владе, поштовани 
посланици, ја сам размишљао да ли да се јавим данас, и у припреми за ову сједницу 
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НС, заиста сам дубоко размишљао да ли ишта рећи данас, али првенствено желим да 
изразим саучешће породици Дргичевић, мислим да је јако трагично ово што се 
десило, и врло је жалосно ово што се десило. Ја као грађанин, као дијете овог града, 
сам подржао неке од скупова подршке Прваду за Давида, и ту сам био искључиво као 
грађанин овог града, као дијете овог града, и у тој улози ћу бити ако се будем даље 
појављивао на овим скуповима, а све у циљу правде. Нажалост све што се данас каже 
у овој НС је политика, и политика је дубоко ушла у овоја случај и ми смо сви свјдоци 
данас, сви који сједимо овдје свједоци смо цијеле ове приче. Тешко је ово заиста 
коментарисати, али наравно да је потребно да сви дођемо до истине и да се овај 
случај ријеши ради будућности све наше дјеце који ће данас, сутра живијети у овом 
граду и сви ми имамо право на истину. Ја нравно да осјећам тугу са породицом 
Драгичевић, и не желим да ико манипулише са било чијом боли или било чијом 
тугом. Ја добро познајем овај град, колега Чавић је помињао Црквену то дакле није 
ријека, то је поток, дакле канализација, и наравно није ми јасно да се неко утуши ту, 
никада нисам чуо да се ико утушио ту. Али ево, ја нисам стручњак, нисам патолог, 
нисам полицајац, нисам истражиоц, нисам све то нешто друго, препуштам органе да 
раде свој посао и да ми сви дођемо до истине, мислим да је то једино правично и 
мислим да треба да идемо управо тим корацима. Кад спомињемо правду за Давида, ја 
морам да споменем и остале људе који су убијени, нажалост у материјалима за ову 
НС није споменуто ни једно убиство Бошњака којих је било у ратном периоду и после 
ратном периоду, па ћу тако таксативно споменути нека убиства, и у овом граду а и у 
Републици Српској. Овдје убјен у овом граду, убијен Мурат Бадрић, 2001. године, 
добро се сјећамо да је то било приликом полагања камена темељца за обнову Џамије 
Ферхадије, ту је било присутно десетине хиљада људи, тај човјек е убијен пред 
камерама, каменован на смрт, тај случај никада није ријешен, супруга од рахметли 
Бадрића, је рекла, да су њега спасила, условно речено један полицајац и један човјек, 
мјештанин који га је узео у ауто и одвезао у хитну помоћ, и пружио прву помоћ. Но, 
желим да кажем, да је увјек било људи, и увјек је било нељуди, овдје нема нико право 
да ставља љагу на један народ, на други народ, на трећи народ, али морамо доћи до 
истине. Ми смо били свједоци да је тада био неко други на власти, да је тада неко 
организовао протесте приликом полагања камена темељца џамије Ферхадије, који 
тада није био положен, и свједоци смо да тај случај никад није ријешен. Споменћу 
случај у Козарцу 2014. године, на Бајрам, када је убијен Алмир Реџић и Мухарем 
Балић и тај случај никада није ријешен, ево и та је истрага у току, надам се да ће тај 
случај бити ријешен. Такође у БАњалуци 2013. убијен Јасмин Имширевић звани 
Жабин, кога ми сви у Бањалуци познајемо, његова породица тврди да апсолутно 
нема никакве везе са криминалом, тај случај нажалост ни данас, дан није ријешен, 
имамо случај малољетнице Мелихе Дурић, која је убијена 2001. у Власници 
снајпероом, и тај случај никад није ријешен. И ево да повежемо мало са случајем 
Џенана Мемића, у Сарајеву од прије две, три године, тај дечко наводно брутално 
претучен и убијен и око тог случаја разно-разне мистерије, и овај се случај повезује 
са Давидом, наводно та дјевојка која је била приликом премлаћивања Џенана, је 
доживијела после тога амнезија, тако да се не сјећа ничега, али ево у току су судски 
процеси и мислим да је то једини начин како ћемо доћи до истине. Понављам, да ми 
нисмо истражиоци, ми нисмо судије, нисмо тужиоци и требамо допустити органе да 
раде свој посао. Ја долазим из Бањалучког насеља Врбања у којем је убијено 30 људи 
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у рату, скоро ни један случај није ријешен, однсоно и у граду Бањалуци, гдје је ево 
убиство Захид .ефендије, који је био хоџа који је прилииом на молитуву на бицклу 
убијен и тај случај никад није ријешен. Али ја не желим да бројим жртве, ко броји 
жртве позива на нове жртве, за мене је жртва жртва, она нема нацију, нема боју коже, 
за мене су жртве само жртве и треба да остане жртве. Ово је мали град, Бањалука је 
мали град, ми добро знамо ко је шта радио овдје, ко је какву улогу имао у свим 
нечасним радњама, али ја вјерујем да ће правда доћи и за Давида и за све ове људе 
који су изгубили своје животе. Али нама свима су потребне јаке институције, 
институције које ће да раде свој посао, и ја морам да кажем, да безбједност Бошњака 
у Бањалуци, је тренутно на добром нивоу. Ја то кажем, као бањалучанин, могао сам ја 
да се бавим популизмом и да глумим овдје жртву, али не желим то да радим, желим 
да кажем онако како се осјећам, и желим у сврху тога свега да кажем да је отвор 
Ферхед пашине џамије 2016.године прошао без и једног инцидента, да је постаљање 
камена темељца за Арондију џамију, прошао без и једног инцидента, да ми већ дуги 
низ година, немамо никаквих инцидената, што се тиче наше безбејдности и мислим 
да то треба да остане у право у овом домену, ја сам недавно присуствовао једном 
немилом догађају када је у Бронзаном мајдену био напад на џамију и тај је случај 
ријешен у року од 15 минута, ја сам лично присустовао томе и желим да се каже овдје 
искључиво само истина. Не желим да се бавим популизмом, ја бих волио нарвно да је 
у МУП-у више Бошњака, али ето то је нека друга тема, и није она данас на дневном 
реду. Али ево желим да кажем да у граду Малмеу у последње двије године, било 30 
убистава, у Шведској дакле, и само је једно или два од ова убиства ријешено. Убиства 
се свагдје дешавају, не желим уопште да смањујем кривицу, не желим да уопште да 
нешто је ли, али ако се већ поредимо, ево треба да и ово споменом, дакле ради се 
само о једном граду у Шведској у којем је било 30 убистава, од тих 30 су 4 човјека су 
поријеклом из бивише Југославије, двојица из БиХ. Ни једног од тих убистава није 
ријешено. Ја сам легалиста позивам институције да раде свој посао, ја желим да ми 
сви живимо безбједно да се осјећамо безбједно, у овом граду, у овој Реупблици у овој 
држави БиХ и позивам свију, ја сам свјестан да је изборна година, да ће се овдје 
појаваити разно разни мешетари који ће на туђој муци, на муци ове породице, да 
граде себи неку политичку каријеру, али то заиста није мјесто и простор да ми треба 
да купимо било кавке поене. Хвала. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, реплика, министар Лукач, изволите. 
ДРАГАН ЛУКАЧ: Захваљујем предсједниче, г. Чавићу, ви сте причали о својој 

дјеци и ономе шта се вама дешавало још у вријеме кад сте били предсједник 
Републике, а мени кажете да се навикнем, на то што сам јавна личност, што ми неко 
каже да сам саучесник у убиству, што сам убица, што моју дјецу повлаче по мрежама, 
треба да се навикнем на то, не треба да кажем ономе ко то ради, да је то лаж, да је то 
истина, него да се навикнем, е па нећу д навикнем, нећу да се навикнем, да неко моју 
дјецу жигоше на такав начин, то мора свима бити јасно. Ни блогеру ВАсковићу нити 
било коме другом, који црта мени мету, годинама на леђима не начелу, јер не бојим 
се на челу, који ми дође са чела, али на леђима ми црта мету. А ја овдје кад кажем да 
он то ради, онда је то не могу да радим, зато што сам министар, него треба да се 
навикнем, треба да се навикнем на то, да ми неко пресреће дјецу и да их пита, или да 
их малтретира за то, сви су малољетни, е нећу се навикнути на то и нећу то никоме 
дозволити ко год он био. Заборавите ту причу.  А свакако ћемо се наћи на суду и са 
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Васковићем, и са Крсмановићем и са многима другима који су причали оно што су 
причали, да докажу на суду какав сам ја саучесник, и шта сам ја то урадио и шта сам 
сакрио. Јер овдје није тачно да је поднесен извјештај како рече, овај да није било 
кривичног дјела, није тачно. Поднешен је извјештај са свим доказима које смо до тог 
момента установили и даље се настаља истрага која ће показати да ли је било 
кривчног дјела или га није било. До сада га није било, али ћемо видјети да ли ће га 
бити, јер се ради интензивно, и чули сте г. Лепира, и чули сте све остало. О причи г. 
Гламочака, који је провео све вријеме у МУП-у нећу да причам, ово је срамотна прича. 
Срамотна прича једног човјека који је малте не зарадио пензију у МУП-у да сада 
прича о неким параполицијским и парасистему, итд. То је срамота апсолутно, али ево 
он напада МУП на сваком кораку као да су му то главни непријатељи, али добро то је 
његов став. Оптужница о којој сте причали г. Чавићу, подгинута од стране тужиоца 
Лаботића, 28.2. значи за живота пок. Давида, подгинута оптужница која је отишла на 
потврђивање суду, и није потврђена из разлгоа ово што се десило, то сам већ рекао, 
значи 28.2. за вријеме његовог живота. Кад причамо о убиствима извршеним које сте 
помињали овдје ево само један податак, у периоду од 2001. до 2006., с обзиром да сте 
поменули овдје убиство и Марковић Жељка, Југовић Ристе, је било у вријеме Владе 
СДС-а и ПДП-а, извршено је 30 убистава, (хвала) у том времену, која нису ријешена. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Реплика уважени народни посланик Драган 
Чавић, изволите. 

ДРАГАН ЧАВИЋ: Господине министре, ја разумијем, да ви бринете о својој 
дјеци као и ја о својој, али на крају ћете моћи урадити само оно што сам урадио и ја, 
али ви немате проблем као што сам ја имао, да моје дијете малтеретира полиција, е 
то нисте доживјели министре, ја вама говорим оно што сам ја лично доживио, да у 
вријеме док сам опозиционар полиција заустави на улици мог сина и каже му шта ће 
му урадити мајки у наредним данима, нисте ви били министар био је други. Али су 
били људи такође из ваше структуре. И знате коме сам пренио тадашњем директору 
полиције, и коме сам још пренио предсједнику тадашњем Републике, и ко је се 
почешао иза ува око тога нико. И нису о вашој дјеци као о мојој писали, најцрње 
гадости и качили по шајбама аутомобила, ја вас разумијем, ваша су малољетна, али 
обављајући јавни посао, свашта ћете ви доживијети министре и ако будете тако 
кратког фитиља, неко ће богами бити изврнут од вас, мораћете продужити фитиљ. 
Или ћете морати да почнете да ликвидирате, а ви размислите шта иде с чим.  Што се 
тиче ваших квалификација које се тичу ове подигнуте оптужнице, г. минситре, оног 
тренутка када је тужилац у тужилаштву сазнао да је особа против које је написао 
оптужинцу 28. фебруара, када је сазнао да је та особа мртва, он је требао да уради 
радње из члана 215. ЗКП.а односно да обустави радње. А он је четири дана, после 
смрти послао оптужницу на потврду у суд, што ви штитите тужиоца, можете ли ви 
мислити какав је то тужиоц који мртвом човјеку пошаље оптужницу а по закону је 
требао да, по ЗКП да обустави поступак. Молим вас, можемо ми о овој цијелој 
ситуацији да причамо, и да правимо статисику о броју убистава, ја нисам правио 
статистику, набројао сам нека имена, и уопште ме не интересује, јер и тад сам 
апсолутно био убјеђења да човјек који обављаа високу јавну функцију на полицију не 
смије утицати. Зато сам имао озбиљне проблеме у вријеме док сам био предсједник 
са полицијским дјеловањем, према мојој породици, г. министре. Можда ви један дио и 
знате. Ја говорим у том смислу о полицији, као инструменту, као озбиљној и опасној 
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организацији у политичким рукама, без обзира чије су то руке, које навијају из неког 
интереса полицијске радње су опасне. Надам се да се разумијем, после ових 
објашњења с ваше и моје стране.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, реплика уважени народни посланик 
Здравко Крсмановић, изволите. 

ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ: Хвала господине предсједниче НС, ево реплика је 
уваженом г. министру, који већ спрема да се видимо на суду, значи мени је 
задвољство г. министре да сваку ствар и није ми први пут да будемо на суду и о свим 
стварима ћемо наравно разговарати. Ради се овдје о НС и о томе гдје водимо дебату и 
какву полемику водимо, треба знати и чути другог и другачијег, и све што сам вам ја 
рекао, ја сам вам одмах рекао у очи, пред очима у јавности, овдје се ради о томе г. 
министре, ја сматрам, да ви на неки начин игноришете одбор, демократски одбор 
који је надлежан вашој институцији, то је Одбор за безбједност НС Републике Српске 
који је једногласно тражио да дођете на одбор, и дате све податке о случају Давида 
Драгичевића 27. тог, имате овдје предсједника Одбора, имате овдје све чланове 
Одбора, и зашто то нисте урадили, а 26. на конференцији у вашим просторијама 
пустили да се изађе неспремно неорганизовано и направи једна катастрофа, од 
медијске конференције, која је по свему хтјела само што прије да затвори случај. И то 
је на неки начин што вам ја одмах овдје говорим, с друге стране, рекао сам одмах и 
другу ствар, чисту јасну, да сви овдје знају шта је, шта вам се замјера, то је суштина 
што је сада тужилц, био некада радник МУП-а. Г. Врећо је млад човјек радио у МУП-у 
у Фочи.и сад ако хоћемо да од институције МУП-а нарпавимо кредибилну као што је 
свима нама циљ, кредибилну институцију, да се њен кредибилитет не урушава онда 
о тим стварима требамо причати, ако постоји било каква сумња у то, на овај начин ће 
се то најбоље ријешити. Зашто је держурни тужилац који је био први на увиђају 
после тога склоњен? И замјењен? То су ствари које у принципу траже да буду 
разоткривене да се о њима прича. Трећа ствар коју сам вам овдје рекао била је прича 
о задесној смрти. Па задесна смрт је кад иде човјек пјан, напио се на дрогирао се и 
оде и смрзне се у путу негдје. Задесна смрт је кад иде човјек упадне у ријеку, и утопи 
се. Зар је могуће да човјек упадне у ријеку Цркевену па ево сваки вам човјек овдје 
говори то је вода до кољена, то је поточић, то је канализације како се наводи, човјек 
од 21 годину, спортиста који прије тога поједе бурек, и изврши самоубиство, скочи, 
значи или је извршио самоубиство или је несеретно упао у ту доле ријеку и сам се 
утопио, па не знам морао да држи главу једно три минуте под водом, сам, ја не могу 
никако то да појмим. То су ствари које треже објашњење од вас, и  та објашњења не 
дајте јавности. И задња ствар коју сам вам тражио, то је ФБИ-а код г. Вукелића је 
доашо ФБИ да то истражи чак се и појавио тамо на случају испод моста на упћу 
ријеке Црквене у Врбас и пунудио своје услуге, тражимо одговор, зашто се не 
ангажује и ФБИ у овом случају ако је овлика позорности јавности, ако смо ми 
пристали да причамо овој теми, први пут у истории, има тежину, г. министре (хвала) 
и нема разлога за кратак фитиљ, и нема разлога да се неко некога овдје плаши.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, криви навод уважени народни посланик, 
Адам Шукало. 

АДАМ ШУКАЛО: За ради истине, а добро сам се припремио за сваки секунд 
своје дискусије, иамо сам само 10 минута, стриктуно сам навео сљедеће министре, 
рекао сам и навео са, цитирао вас, да сте више пута у медијима, сад ћу тачно да кажем 



247 
 

у којој емисији, можемо је сви заједно прегледати, ако одемо на ЈУт јуб калан, 17.4 у 
емисији Један на Један, код Марина Мринковића, у првих 20 минута емисије, 
неколико пута сте изјавили, да нема било каквих елемената да је извршно било 
какво кривично дјело, и да је МУП поднио такав извјештај тужилаштву. Сад кажете 
да то није истина. Кад сте говорили истину сад или у тој емисији, однсоно кад сте 
лагали? И да вас питам, нешто као човјек, скините уноформу првог полицајца 
Републике Српске, претпостављам, кад сви дођемо с посла кући, кад смо људи, кад 
смо очеви и да вас питам, овдје лично, пред свима, да ли би ви као Драган Лукач, 
заиста сматрате да овај младић Давид Драгичевић, је преминуо задесном смрћу, на 
то ми питање одговорите.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. криви навод, уважени народни посланик 
Говедарица. 

ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА: Хвала г. предсједниче, дакле, криви навод, мислм да 
заиста постоји потреба већ други пут г. министар, даје коментар који је за мој појам, 
неприхватљив, г. министре, нису овдје у питању, ни ваша дјеца ни дјеца г. Чавића 
нити било која друга дјеца, персонално нас, ви сте минитар унутрашњих послова, г. 
министре и ви морате да водите рачуна о безбејдности све дјеце, свих људи који 
живе у Републици Српској. Не можете то посматрати из тог контекста, а у вашем 
обраћању Пралементу, г. министре казали сте између осталог, мом дјетету да неко 
удари чвоку ја бих знао шта би. Господине министре не можете тако да говорите, 
зато што Републике Српска треба да буде земља владивине права. У Републици 
Српској постоје институције, МУП који водите мора да ради свој посао, тужилаштво 
које постоји у Републици Српској, мора да ради свој посао, а суд поготово мора да 
ради свој посао. Ваш пријеки суд, не можемо замјенити са судовима Републике 
Српске, ја не прихватам вашу теорију о пријеким судовима. И не можете тако да 
говорите, можете можда код своје куће, али овдје у овом парламенту, у овом високм 
дому, не можете то да говорите, ја сам дужан, као и г. Чавић и било ко други, да вас на 
те ствари упозорим.  Али о томе ћу касније говорити, када будем имао прилику, г. 
министре постоји једна врло интересантна ствар, тачно је ово што Г. Шукало говори, 
па ви сте више пута, г. министре између осталог казали да не постоји ни најмање 
индиције да се ради о убиству. Знате шта је проблем г. министре, додатно имао данас 
један проблем, када сам чуо г. окуружног тужиоца Лепира, када смо чули иза свечане 
говорните да сте ви г. Лепира звали телефоном, да се убрза истрага, због не знам ни 
ја чега, да ли ви г. министре знате да на то немате право. Нити сте имали параво да 
зовете тужиоца телефоном, и да од њега тражите било шта што се тиче истраге, 
зашто сте то радили? Ко вам је то рекао да радите? Кажите ми, позовите се на неки 
члан КЗ да ли смијете то да радите, зашто сте то радили? ту се појављују сумње г. 
министре и све ово што се прича, па чак и оно о чему говори г. Васковић, на својим 
блоговима. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, криви навод уважени народни посланик, 
потпредсједник Ненад Стевандић, изволите. 

НЕНАД СТЕВАНДИЋ: Хвала лијепо г. предсједниче, па криви навод је на 
Чавића, мислим техничка је ствар, консултовао сам се да провјерим, да ли сам у праву 
и са г. тужиоцом. Када је поднесена кривична пријава против пок. Давида 
Драгичевића није могла бити повучена док не дође извјештај о смрти, И не може 
тужиоц да на основу медијског или онога што чује на телевизији да ради он мора 
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добити папир. Кад добије папир он избрше то из ЦМС-а немојмо да све 
злоупотребљавамо и да од свега, значи читва та критика је онда једноставно 
подкопавање било кавке институције, онда је то клеветање, то нема везе са 
техничким стварима које су на снази како иде. Колега Говедарица је сад цитирао 
министра Лукача, ја сам исто записивао кад је он причао, оно што је он рекао за своје 
дијете, рекао је – моје дијете да неко удари чвоку а да институције не реагују, значи 
да не институције не реагују, није ред да искривљујемо, морали би мало да будемо и 
кокретнији и међусобно. И имам осјећај да се од почетног случаја гдје сви, понављам, 
сви тражимо да се убрза рад тужилаштва и позициони и опозициони посланици, 
нема ко то није рекао, нема ко није Лепира или Швараку или некога од тужиоца 
прозивао што се не убрза. Ево посланици, опозиције, коелга Бореновић, сви тражимо 
да се убрза, само не смије тражити министар. Имам осјећај да се ово претворило и да 
се ово усмјерава у расправу и окршај са министром. А да је прича да нађемо право 
рјешење, да нађемо истину шта се стварно десило да она полако иде у други план. И 
да онда то говори о једној другој димензији баш у прилогу онога што је рекао г. 
Нермин Никшић, који је изммислио да полиција туче народ, па је треба укинути, 
нити је полиција тукла народ нити имамо тај какав проблем. Хоћу да се заложим да 
ово вратимо у неку академску логичну и да кажемо, размјену аргумената, не мможе 
НС да испуњава никоме жеље, не може да одлучи да ли је било убиство или задес, не 
може о томе да се гласа, не може да гласа о узроку смрти, не може то да ради НС, али 
има нешто што може гдје би се требали заједно да нађемо. Да кажемо које су то 
околности довеле до смрти пок. Давида Драгичевића. Оно што је рекао и г. Чавић, 
нема довољно видеио надзора, идемо да повећамо видео надзор, хоћемо више рација 
у клубовима, да то буду закључци, да има мање наркоманије, има оно што ми можемо 
да рудимо да не буду такве околности, да смртно страдају младићи, али не можемо 
да одлучујемо да гласамо о томе, то мора да докрајчи тужилаштво па онда да се 
према томе односимо, мислим да смо кренули с колосијека и кренули у неке личне 
свађе и препуцавања а то није циљ ове НС. Хвала. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, предсједница Владе госпођа Жељка 
Цвијановић, изволите. 

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Хвала лијепо, поштовани предсједниче, уважени 
народни посланици, гости. Нисам се оглашавала док нисам морала, поводом, дакле 
све ове трагичне ситуације и свега оног што је било на сцени, а и тад сам се огласила 
у медијима зато што ми је постављено директно питање, а не волим да ме се пита и 
да кажем, да немам одговор, управо да не би упала у замку да се ствари политизију, 
нажалост оне јесу исполитизоване. Ја ћу замолити овдје, с обзиром да не вјерујем, да 
ће се та деполитизације се десити на основу расправе у НС не вјерујем да ћем нешто 
посебно постићи, дискутујемо наравно о многим стварима, и тако и треба да се 
дискутује у парламенту, било би можда мало логичније да смо кренули неким 
другим путем, али сад смо ту гдје јесмо.Ја бих замолила да интервенишете ако је 
могуће, да питања која се не односе на Владу а односе се искључиво на тужилаштво 
да заиста не очекујемо одговор овдје нити од министра, нити од било којег другог 
члана Владе. Ако постављате питање зашто један тужилац послао на потврђивање 
оптужницу тад а није тад, то није питање за Владу, није питање нити за министра 
Лукача, нити за било кога од нас. Ако питате зашто је предмет додјељен једном 
тужиоцу, а није додјељен другом, молим вас да нас то не питате, молим вас да нас то 
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не питате, ми немамо одговор на то питање. Ја могу као грађанин могу да се запитам, 
као предсједник Владе, можда и више, како је могуће да људи могу говорити и 
саопштавати да неко за нешто крив,квалификовати га убицом, саучесником, а да 
нико не наше сходно да испита те људе, каква су то њихова сазнања, то се ја могу 
запитати. Дакле, молим вас, питања усмјерите према оном ко је релеватан, то је 
тужилаштво, дакле не очекујте да ми реагујемо овдје, нити да можемо сасвим 
нормално да прећутимо такве ствари. Што се тиче овог што је говорио г. Чавић, прво 
морам да кажем, да се ја апсолутнло слажем са његовим ставом, да се нико не треба 
криминализовати без доказа и да су то ствари много погрешне. То се наравно односи 
и на несрећеног дјечака и исто тако као на било којег другог члана нашег друштва 
али исто тако и на било којег функционера или некога ко обавља послове у оквиру 
институција, дакле то треба да буде наш генерални став, и ја се надам да већина 
људи сматра да је то исправно. Надам се да је то тако.Објашњење које добијамо од г. 
Шукала, прво мислим да је ирелевантно за ову Скупштину да нас обавјештавате да 
ли хоћете или нећете бити на некој кандидатској листи, ми смо чули да нећете и већ 
смо чули да сте нашли себи неке позиције не у Републици Српској, и то није уопште 
проблем. Наравно свако има право избора, и он одлучује да ли се за неке изборе 
кандидује или не. Ја ћу наравно као и остали искористити ову прилику, и ако мислим 
да је то све јако нелогично и да кажем, да ми је јако жао што се тако нешто десило, да 
изразим своје саучешће породици, да сматрам да је јако лоше, јако лоше, да било ко 
из којих разлога или побуда, уопште учествује политикантски у једној расправи. Ја се 
осјећам јако лоше због тога, што су догађаји везани за ово дефинитивно били 
обиљежени различитим политичким квалификацијама и не можемо од тога побјећи 
и уопште не можемо од тога побјећи. Постаљали су питање неки посланици, ево да 
кажем из владајуће структуре зашто се о неким стварима се ћутало и зашто о неким 
стварима не можемо да изађемо у јавност, мислим да је прошло довољно дуго 
времена и направљена је таква атмосфера каква јесте и да је било вријеме да се неке 
ствари послажу, ми не можемо бјежати од одређених ствари и одређених чињеница и 
не можемо ствари уљепшавати само зато, што неко неће да чује ово или оно. 
Господин овдје, Вукота Говедарица, рекао једну врло занимљиву ствар, ви кажете, да 
испада, да г. министар промовише нешто што се зове пријеки суд, ја бих рекла да ви 
сви колективно промовиштете нешто што се зове пријеки суд, и да промовишете 
причу да улица треба да буде или не знам неко други ко није институција да буде у 
функицији пријеког суда и по вама свако има право да каже шта мисли, само нема 
право нека надлежна институција, бојим се да смо упали у ћорсокак. Да као прво, 
морам одмах да кажем, да уз све оно што осјећам и све оно због чега се сви ми јако 
лоше осјећамо, и због чега сви треба наравно никоме ништа да замјеримо, и кад су у 
питању чланови породице, и родитељи, то је све тако. Али ја морам да кажем, да ми 
не можемо постићи, оно због чега смо данас имали овдје у уводу обраћање, дакле г. 
Давора Драгичевића, он је тражио од народних посланика, да се појединачно изјасне, 
да ли је  нешто убиство или није убиство, ја морам да одмах да кажем, да ова 
институција, сви ви заједно, то без обзира какве су вам политичке неполитичке, 
људске или не знам какве друге намјере то не можемо да урадимо и због тога 
сматрам да је јако лоше да смо ушли да о овим стварима распраљамо на овај начин. 
Чула сам од многих да је погрешно било то што је рекла полиција изашла на прес, и 
свако има право да има свој суд, и имамо наравно о томе свој суд. Ја знам исто тако 
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колико год неке ствари дјелују брутално и страшне, дакле ја лично морам да кажем, 
да не очекујем од полиција да прича језиком који је свидљив нашим ушима, заиста 
немам такво очкивање, да су многе ствари почеле од тада да се дешавају, и то ћу 
рећи на погрешан начин, говорећи о перцепцији о свима нама у свему овоме, и то је 
евидентно, дакле и то је евидентно, рећи ћу да сматрам, да једна трагедија и сносим 
одговорности пуну за ово што ћу сада рећи, да једна трагедија и једна несрећа 
исполитизована. Сматрам да није мјесто политичарима да се утркују ко ће се 
појавити негдје, на једном таквом окупљању или учествовати на такав начин у 
нечеми што јесте породична трагедија. (упадица). Бавили смо се овдје, свако се бави 
знате, својом дјецом и сваког мука његова жуља, ја се исто тако слажем са министром 
Лукачем, да се баш и не можемо и поред н аших јавних фаункција на све то баш тако 
лако навићи и прилагодити. Ја ако жалим што је г. Чавић имао своја искуства има и 
многих других, без обзира с ким су имали та лоша искуства, ево г. Чавић овдје говори 
да је имао са полицијом, неки други су имали са неким другим, и то су терет које 
наша дјеца носе, нажалост, то је терет јавне функције. Али не можемо мислити да 
једни имају право да причају о теретима, а други немају да причају о теретима, па 
онда ваљда имамо сви право да то испричамо. Ја наравно разумијем, министра 
Лукача када каже кад прочита на мрежи да његов десетогодишњи син учествовао у 
некој отмици, ја га разумијем, зашто овако реагује, као што и вас г. Чавићу, 
разумијем, кад ви реагујете на тај начин због ваше дјеце и сваког другог. Та прича је 
отишла мало даље, та прича кад већ причамо тако лично, сад ћемо причати и лично, 
и као људи и као посланици и као министри, и као све, јер сте започели да причамо 
на тај начин. Кад се завршила прича о десетогодишњем дјечаку који очито није 
могао да учествује у нечему, онда је један високи функционер то ћу још нарвно да 
провјерим до краја, али морамо да дођемо до тога, једне од ваших партија, саопштио 
како МУП и причао унаоколо и да не кажем, неку вишка, рећу гдје треба, причао о 
томе, како се онда телефон се не да на вјештачење, или не знам шта, зато што тамо 
има комуникација о мојој дјеци или некоме од моје дјеце. Наравно имате ви свашта 
ту, свакакви прича, то су приче које се сервирају. Бојим се и јако жалим због тога, да 
кад све ово прође и кад дођемо до нечега, да неће бити никога уз породицу 
Драгичевић, као што је то био случај са неким другима, да им помогну да преживе 
оног јутра кад схвате шта се десило у њиховим животима. Бојим се да 
злоупотребљавамо туђу бол, да злоупотребљавамо родитљску бол и бригу, и зато 
сам рекла, никад не можете и разумијем и друге које су то рекли, родитељу 
замјерити да било шта ради, родитељ коме се то деси, је ли хоћеммо да причамо о 
томе како живимо у друтшву, хоћемо ли да причамо какве су наше породице је су ли 
исте или су много другачије у односу на оне гдје смо ми одрастали, хоћемо ли да 
причамо о школама, какве су о институцијама, причате о томе, како је дрога 
достпуна, наравно да се сваки родитељ ужасава тако нечега, наравно, није никакво 
објашњење и оправдање да кажемо, знате тога има и тамо, и тамо, и тамо и ма 
свукуда, суштина је о томе колико ћемо јачати наше институције, да се с тим боре, 
суштина је да они који не ваљајуу у нашим институцијама да се институција може 
сама с њима обрачунати. Суштина је да почнемо да размишљамо ко и како и зашта у 
дугом ланцу криваца јесте крив, кад се нешто деси. Дакле ја нисам стручњак, и нисам 
хтјела да се оглашавам о тим стварима, али очекујем наравно да нам тужилаштво 
каже, да ли оно што су људи написали у свом обудукционом налазу јесте тачно или 
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није тачно, питам се ја као родитељ, као што се ви питате као родитељ ако један 
родитељ тврди да је његово дијете мучено, силовано, да нам каже стручњак да ли то 
јесте или није тако, ви нисте као што ни ја нисам позвана да то објашњавамо. Струка 
то објашњава, и ми сви хоћемо одговоре на та питања. Питам вас такође као људе да 
се деполитизујемо мало па да причамо тако, па данас кад, не желим да вулгаризујем 
ствар, па ви данас кад прођете кроз улицу, слушате коментаре, да ли из куће мирише 
то и то, из кухиње ко је шта ручао, свако свашта зна у овом граду. И у сваком другом 
граду, поготово у мањем, а онда треба да себи поставимо питање, ја себи као 
грађанин постављам то питање и кажем – да ли је могуће и желим да ми то неко каже 
али не ви, јер ви нисте позвани као ни ја, ја хоћу да ми то неко други каже – је ли 
могуће да сто људи, може да сачува неку тајну? Је ли могуће да 30 или 20 инспектора 
може нешто да ради, ја хоћу да ми се то каже, ја хоћу да одвоим ово о чему сад 
дискутујем, од те трагедије и зла, с којим се суочавају и суочиће се родитељи, и као 
што сам рекла жалим што ће бити сами, кад се суоче, неће бити ни вас, ни оних који 
су отишли на трг, ни они који су потрчали да се сликају да упале свијеће, ни они који 
укрштају руке тамо као политичари са несрећеним оцем, неће их бити, ја то знам, 
гледали смо и друге примјере. Дакле, прво осјећам се јако лоше као човјек, да ми 
развлачимо мртво дијете, кроз своје политичке приче, ужасава ме чињеница да 
уопште размишљамо на начин, да неко хоће да сакрије неку истину, ужасава ме та 
чињеница не желим да полазим од те претпоставке, не желим да полазим од 
претпоставке да неко сједећи у неко клупи у парку више зна, од оних који су у 
институцијама, то је немогуће. И желим наравно не мијешајући се у рад тужилаштва 
нисам то радила никада али заиста желим да ми неко некад објасни, да ли је могуће 
да ми једни другима кажемо тако страшне ствари, да називамо људе убицама 
саучесницима, онима који прикривају доказе то што сте ви г. Крсмановићу 
политичар вама не даје комодитет да говорите, то што сте народни посланик, ваши 
закључци о томе како неко прикрива доказе зато што није дошао на сједницу одбора 
или зато што се ви интересујете за г,. Врећу или не знам шта друго и слажете то у 
причу, да неко то прикрива, опростите то је апсолутно неозбиљно. Ако има неко 
случајно да то ради, за њега очекујемо да буде тешко санкционисан, али то не значи 
да ми можемо прозивати једни друге. То не значи то, и хоћемо да знамо шта су 
доктори којима је то струка тамо написали, и је ли то тако? А не да ми овдје 
тумачимо, не желим да злоупотребљавам ничију несрећу, одгојити дијете и бити 
родитеље, је ужасно озбиљна ствар и никад не знамо да ли смо добро тај свој посао 
урадили и кад се највише трудимо и кад се мало трудимо, не можемо знати какав је 
крајњи резултат, зато што је то родитељство и да уживате али и да страхујете. И 
немојте да багателишемо ту неке ствари, ако смо озбиљни људи, а ја цијеним да 
јесмо без обзира јесмо ли позиција или опозиција, наравно да требамо радити на 
унапређењу система и свега, ја не желим никога да прозивам, страшно се осјећам као 
родитеље, и размишљам која је то мука, кад један човјек може да прозива некога и 
даје му тако страшне квалификације, вјероватно и ви тако размишљте, нисмо 
направили добру ствар, сви заједно, што смо ушли у ову расправу на овај начин, 
нисмо направили услугу породици ни дјетету које је мртво, тиме што причамо на 
овај начин, нисмо направили добру ствар, што сте продукујући приче на разним 
стварима, што смо морали доћи да данас саслушамо све ово што смо саслушали. И 
ако баш мислите, да смо исправни и добри људи, морам рећи да је то апсолутно 
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нетачнно. И немојте да тражите од Владе одговоре који вам може дати само 
тужилаштво, немојте да тражите да се навикавамо ако смо се морали навикавти на 
ваше приче и неких других који тамо причају не знам које шта, да сте лопови, да сте 
овакви или онакви, извините ја нећу да се навикнем на то да ме било ко назива 
каквим именом.  

Довољно терета има за ово што радимо и срамота је ово, срамота, има добрих 
намјера ја то не спорим, срамота велика, срамота да се хвалимо како је ово врхунац 
парламентаризмау којој једни граде једну слику а други треба да покажу да то није 
једна слика, а онда сви причамо како нам је стало до све дјеце, значи ја вјерујем у 
институције, тражим од институција као што сам и до сада тражила да дођу до 
истине, након истине, каква је год она и коме се год она се свиђала или не свиђала ми 
морамо да имамо поступање и морамо да знамо шта да радимо. Хоћете да кажем, још 
сам пар ствари, ја не спорим окупљање грађана, увјек сам за то да треба да, зашто да 
не, да покажемо оно што мислимо, али има много непознаница, само ви нећете да 
причате о томе, али ћу рећи и то, прво окупљања се дешавају и наравно, и рекао је г. 
Чавић, да тачно тако, нико није ништа рекао ни упозорио, и ако се све дешва у вези 
било каквих сагласности, то је тачно. И ви сте то одлично дефинисали. Шта се деси 
кад окупљање прерасте у покрет? Ево да не буде како ја некога провоцирам, ја немам 
никакву лошу намјеру што ово питам? Пошто ћете ви понешто рећи, вјероватно ћу ја 
поново морати нешто рећи, али морам рећи да се осјећам јако лоше и да ме срамота 
што смо дошли у овакву ситуацију. И што сте ви дошли, а и ја заједно с вама, и ови 
људи који сједе у Влади, на крају и вашег и нашег мандата.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, реплика потпредсједник Владе 
Касиповић, изволите. 

АНТОН КАСИПОВИЋ: Хвала вам лијепо г. предсједниче НС, госпође и господо 
народни посланици, сматрао сам да је ево ово тренутак у којем ево и као министар 
правде требам рећи неколико реченица. Прво најчешће помињана ријеч данас овдје 
јесте истина. Има једна туробна, тешка, трагична страшна истина, а то је да смо 
изгубили једно дијете. И родитељи и град и република и сви ми. Рећи ћу одмах да не 
би било никаквих илузија у вези с тим, сасвим је разумљиво да људи тражећи истину 
или размишљајући на начин да она није потпуно и цјелокупна да се окупљају и 
износе своја мишљења. Због тога и данашње засједање НС Републике Српске, ако 
јесте неспорно преседан, ја мислим и то је лични доживљај, потупно на мјесту ако 
иде у правцу и с циљем, прије свега истине која је неопходна родитељима, па онда 
свима нама, и наравно у коначници као рјешење да имамо правду, јер без те истине 
дефинитивно нема ни правде. Подсјетићу овдје, је већ речено и дефинсана је на неки 
начин истина, прилично на широко, али и данашња расправа у НС као својеврсна 
парламетнарна контрола па и над радом институција и нека је и треба да буде, устао 
сам због тога, да се осврнем на излагање Окружног јавног тужиоца, и информацију 
коју је поднио у овом Парламенту а у вези са досадашњим током истраге, 
утемељеним на формирање тужилачких тимова и информацију о томе на који начин 
је то и зашто радио, мислим да је веома добар приступ, да сарађују оркужно јавно 
тужилаштво и републичко јавно тужилаштво, па на неки начин и у смислу надзора 
над тим радом и свакако да се настави сарадња са МУП.ом. Тешки су ово разговори и 
није добро да једни другима отежавамо и функционисање и живот а раду ове 
скупштине можда и легитимност у самом темељу тешим међусобним оптужбама. 
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Спадам међу оне којима ово заиста тешко пада, нити сам једини нити сам по томе 
ексклузиван. Нећу се позивати ни на родитељство нити на било шта ово људи тешко, 
ако хоћемо, а ваљда сви то овдје хоћемо и разумијем 29 потписа народних посланика, 
као намјеру да се помогне и парламентарним надзором на неки начин, да се дође до 
истине, онда подразумјевам, очекујем, а немам право захтјевати јер то не пише у 
Закону о јавним тужилаштвима, да у року који је реалан, у потпуности и до краја 
буде утврђена истина (хвала) зато ме охрабрује ово о чему је говорио тужилац 
Лепир, крећемо од самог почетка.... 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, реплика уважени народни посланик г. 
Драган Чавић. 

ДРАГАН ЧАВИЋ: Имам двије, жао ми је што није ту госпођа Цвијановића, да 
кажем, па ја нисам ни питао Владу у вези са подигнутом оптужницом, него сам 
констатовао и питам нас све овдје да ли је то логично, да се члан 215. ЗКП на овај 
начин прекрши и да се при томе да политички карактер свим овим стварима од 
стране тужилаштва. Г. Стевандићу, то што сте, г. Лепир је могао то рећи и мени, не 
вама, а ја бих онда показао г. Лепиру као и вама, потврду о смрти од 25. марта и 
потврду о пријему документа лично донесеног из тужилашва од 30. марта, пет дана, 
после смрти. Тужилац није могуће да није имао слуха, да је требао то да уради, да не 
шаље оптужницу на потврду суду. Он је то урадио на тај начин долио уље на ватру. 
Да се ствара утисак о општој конспирацији у којој учествује и полиција и 
тужилаштво и бројни други људи који имајуи некакве интересе. Да се ми разумијемо, 
размишљао сам ја, да  ли да уопште дођем на ову сједницу, и ту дијелим мишљење да 
ми сами овим манифестујемо да правимо својим дебатама политички утицај на 
правосуђе, али нажалост овакво како ради не ваља. Ја сам оптуоно смирен и 
хладнокрван у сагледавању чињеница које су презентоване менеи као и другима 
путем медија и нико ме није увјерио да је тај младић случајно погинуо, али то је моје 
приватно мишљење, зашто у ово све скупа нисам желио да стављам неку своју 
политичку улогу или свој дио политичке личности у оваој трагични догађај, осјећам 
се одвратно пред људима, који ће помислити да сам тамо дошао на онај скуп због 
сабирања политички поена, не треба ми, небавио се политиком никада и зато тамо и 
не идем. Молим вас, и мислим да сви они који су забурили свој политички нос било 
да обаљају функције или не обаљају су направили грешку, није требало, али највећу 
грешку прави правосуђе и полиција која уопште није требала да кукурикне, ништа 
него уобичајено као и сваки пут, да каже, провели смо предистражне радње, у 
сарадњи са тужиоцем и упутили поступак у тужилаштво, тачка. Нека тужилаштво 
ради свој посао, овако је то све добило политички карактер и то није добро. Ја 
апелујем на све људе овдје, дајте да се овдје направе заједнички закључци, и да се 
догвооре клубови с обе стране ове линије која између постоји, да се тим закључцима 
обавежу они који проводе поступак истраге да раде како треба, а да институције 
надлежне за контролу и провођења закона и реда у сектору безбједности раде пуним 
капацитетом, као што је Одбор.... 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала, криви навод уважени народни посланик 
Бранислав Бореновић, изволите. 

БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: Ево, пар пута сам саслушавао и не могу да вјерујем 
да је први човјек Владе Републике Српске да је рекла, да ју је срамота што је данас 
овдје. Срамота, ако сте на мјесту гдје се тражи истина, од стране, ево да кажем, 
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народних посланика, па зар је срамота данас у парламенту говорити о овој теми и 
тражити истину. И након тога правду, па које је то мјесто ако није парламент да се 
постављају ова питањак онда је све бесмислено, обесмислили смо потпуно 
функционисање и институција и дјеловање па и НС Републике Српске. Не смију 
грађани да траже на тргу истину, не смију изабрани представници грађана у 
парламенту да траже истину, да питају, да апелују, па људи у шта смо се ми то 
претворили. Каквој ви причате о политизацији, по управо они кои говоре о 
политизацији свјесно увлаче политику у читав овај случај, свјесно. Припадам 
странци која није дала ни једно саопштење на странчком меморандуму, а многи 
овдје јесу, ни једно, једино.  И стално сам гледао ту танку границу не пређемо, али 
исто тако сам сматрао обавезом, да позив родитеља схватим као родитељски позив 
за све нас и не можете да спријечите људе да са тим људима, траже истину. Не 
можете ви мени рећи, да се ја промовишем на РТРС никад не морам бити изабран ако 
ми је промоција на РТРС.у. И оно што ради јавни сервис Републике Српске то је 
срамота и брука за Републике Српску и то је највећа штета која се ради Републици 
Српској. Причате о томе, како једна институција каже, тежак је случај, а друга 
институција случај ријешила за два дана, хоћете да  прочитам, СРНА-а реченица која 
говори све 26. марта, полиција утврдила да се Давид Драгичевић из Бањалуке, чије је 
тијело пронађено у Врбасу, кобне ноћи, између осталог потукао са три лица, 
опљачкао једну кућу и са моста скочио у ријеку. Речено је данас на конференцији за 
новинаре у Бањалуци, није скочио с моста у ријеку, то је потврдио данас и министар, 
тај дио који је врло вјешто и то је важно, оставио министар и рекао ја не знам шта се 
дешавало у тих 20 метара, можда и најбитнији дио, ове скупштине у којој смо јасно 
рекли, да не знамо истину и није истина оношто је било 23. и 24. у саопштено.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала г. Бореновићу, уважени народни 
посланици, сад ћемо направити редовну паузу, која ће трајати скраћено, само сат 
времена, пауза у 16 сати настављамо са радом. 

ПАУЗА 
ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Молим народне посланике да зузму своје 

мјеста почињемо. Реплика, односно криви навод, још имате г. Здравко Крсмановић, 
изволите. 

ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ: Хвала потпредсједнице, реплика или криви навод, 
како сте ви окарактерисали, је на излагање премијерке Жељке Цвијановић, везано за 
помињање мога имена. Тачно је да Жељка Цвијановић каже г. Крсмановићу ви сте 
јавна личност, да, и као јавна личност треба да учиним све да наше институције 
функционишу и раде, зашто сам исказао своје неповјерење према институцијама и у 
овом случају везано за Давида Драгичевића. По први пут је преседан је и ова НС која 
је одржана само по појединачно случају, значи никада није било, друга ствар, 
преседан је на захтјев предсједника Републике да се промјени истражни тим, никад 
није то било да предсједник републике наређује промјену истражног тима. Никада 
како да се вјерује институције, кад се промјени патлого, онда се мора рећи разлог 
зашто је промјењен патолог, у овом случају, то је све требало да ради тужилаштво, 
како да се вјерује у институције, кад се промјени тужилац поступајући, који је био 
дежурни тужилац који је ушао у предмт, о томе се ради предсједнице, Владе, које ево 
сада у овом случају нема и тачно је да сам ја као јавна личност позвао због оваквих 
пропуста и свега овога што је дошло до чега је кулминирало да министар полиције 
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поднесе оставку, то је кључни разлог за овакву реакцију. А пошто није поднио 
оставку онда сам позвао предсједницу Владе да она то учини, а она је изјавила, да, 
како је она то рекла, да не би било погрешно схваћено, и прокоментарисао сам да не 
буде погрешно схваћено, као што је био случај Папака некада, невина сам као обична 
дјечија суза, у овом случају кад се оволико јавност узбуни кад је овакав проблем, онда 
једноставно семора ићи у јвност мора се јавност смирити. Јавност се може смирити 
само истином, и правдом и демократским принципом, радом институција, али те 
институције стварно нмора да раде по закону, без изузетака, не може бити изузетака 
и понашања да појединац буде изнад институција, да поједина буде изнад закона. Да 
може да рјешава процедуре и да нас доводи у позицију да правимо онда атмосферу у 
којој почињемо да сумњамо у једни у друге.  СТрашно је засметало сваком човјеку 
криминалзација жртве, код нас у српском народу према мртвом човјеку, мртвом се 
само лијепо говори, највише ми је то засметало, 26. била овдје сједница НС, кад сам 
изашо и рекао зашто то радите, оптужили смо сутднета дјечака, да је наркоман, да је 
склон тучама, да је лопов који пљачка куће и да је човјек склон самоубиствима. Да је 
скочио у ријеку и удавио се, што нам је то требало у сједишту МУП-а то су ствари 
преко којих се некад не може пријећи из много мањих разлога, из моралних разлгоа 
министри су подносили оставке и зашто то не смије неко да каже, зар је то тај удар 
на институције, је ли институција једна човјек. Никада за мене инститиције неће 
бити један човјек јер то је онда диктатура. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Хвала, криви навод народни посланик г. 
Мирослав Брчкало. 

МИРОСЛАВ БРЧАКЛО: Захваљујем потпредсједнице, мој криви навод се односи 
на причу о политизацији овог трагичног догађаја с тим што не желим да будем било 
чији адвокат овдје. Политизација не може бити само с једне стране, у овом случају од 
опозиције. Ја ћу подсјетити да је једна од владајућих партија након овог трагичног 
догађаја упутила саопштитење за јавност, нећу сада читати и цитирати то саопштње 
за јавност, али знамо сви шта је навела исто тако добили смо тада одговор и од МУП-
а Републике Српске да ако нешто знају и имају неке доказе да те доказе треба да 
доставе на одговарајућим институцијама. После тога и поједини чланови владајућих 
партија износили су своеј приватне ставове а и предсједник Републике Српске као и 
неки опозициони политичари био је на тим одређеним скуповима. Ја хоћу да кажем 
ко год је желио преко овог трагичног догађаја да оствари неку властиту корист да 
богда је никад не остварио. Али исто тако једина гора ствар од те да овај трагичан 
догађаја остане замагљен и неријешен и не добије свој коначан епилог. Много је 
овдје неких неразрјашњених ствари, сумњи, контраверзи, и ево данас само што смо 
чули, вријеме смрти се не зна, спорно је та најбитније ствар, која се тиче тих 20 
метара, које нису покривене, а која можда све крије, говорило се о лиценци овог 
вјештака, мени право да вам каже, као човјека највише заболило што се на том пресу 
за један тако трагичан догађаја говорило о фризури тог несретно страдалог дјечака, 
нисам могао да вјерујем шта чујем. Телефон, није извјештачен, 80% имамо неких да 
кажем, гаранцију да се ради о тој особи, је су ли поломљени зуби и вилица нису ли, и 
на крају, крајева као што рече тужилац, прилично безазлена туча, а по оним сликама 
страшне повреде, све је то унемирило јавност, и све то треба да добије што прије свој 
епилог, увјек сам био опрезан и нисам волио јаке ријечи, више сам волио јака дјела, у 
овом случају од МУП-а од тужилаштва, да тих институција, како би овај круг сузили, 
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односно како би истина и правда била задовољена. Јер не до бог у сваком другом 
случају мислим да ће ово бити једна ружна порука, поготово младим људима и да не 
само незапослоност, лоша економска ситуација, него управо овај трагичан догађај 
могао бити порука да ће се десити један страшан егзодус младих људи са овог 
подручја не буде ли овај трагичан случај добио свој крајњи епилог. Хвала.  

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Вријеме, хвала, ријеч има народни посланик г. 
Вишковић, изволите.  

РАДОВАН ВИШКОВИЋ: Поштована потпредсједнице, колегице и колеге 
народни посланици, чланови Владе, заиста данас нешто смислно рећи је тешко и 
наћи ријечи које могу описати овако један несретан догађај, али оно што морам да 
примјетим, код неких колега посланика, да заиста дају себи за право, да изричу неке 
квалификације како смо могли данас овдје да видимо није у стању да уради нити 
тужилац, нити МУП Републике Српске а ето неко од нас народних посланика 
карактерише несретни догађај, несретног настрадалог г. Драгичевића. Више него 
неозбиљно, за један овако висок дом и за људе који то изговарају, на оснвоу којих 
чињеница ми народни посланици можемо квалификовати дјело. Нико од нас нема 
предмет, не зна шта тамо пише, на крају, крајева површно знамо шта је струка у 
свему томе рекла,а оно што је још најжалосније ни струка ни наука до краја није 
завршила са одређеним истрагама одређеним вјештачењима, како би данас поново 
помињем г. Лепира, и његову изјаву да још увјек тужилаштво није окарактерисало 
тај случај, и да је још увјек у дилеми и да још увјек се слажу коцкице води истрага 
раде вјештачења, како би могли доћи до квалификације самог дјела. Сат и по смо, 
слушали уваженог министра, гдје је право хронологије дешавања те кобне ноћи за 
тог несретног младића, гдје су неки непобитни докази какав су камере видонадзори 
изјаве очевидаца, свједока који на неки начин прате кретање тог дјечака у тој кобној 
ноћи. Оно што је кључ свега а то је тај размак од неке махничарске или већ које 
радње па до те рјечице у центру Бањалуке, од неких бар по изајавама ја нисам 
бањалучанин и не желим се бавити истрагама и нежелим сад ићи да географски 
упознајем терен Лауша или тамо неке ријеке, али остаје непокривно некакавих 
двадесетак или можда чак и мање метара од тог његовог последњег појављивања на 
видеио надзору и до случаја који се повезује с том ријеком. Али да ми сада овдје на 
оснвоу новниских натиписа на оснвоу шта је неко негдје рекао или изјавио доносимо 
одлуке, мислим да је неозбиљно, од нас је чак овдје затражено да се ми сви као 
народни посланици, изјаснимо о квалификацији дјела нити ћу то радити, не зато што 
несаосјећам са родитељима у овом болу и они знају једино како је њима, сви ми 
остали можемо причати или не причати, али се онда окренемо нашим обавезама а 
они и њихова бол остаје.  Ја као човјек желим да кажем, и устао сам из једног простог 
разлога, да јасно и гласно кажем, да Клуб посланика СНСД и ови људи који сједе иза 
мене нити имају намјеру шта да крију нити сакривају нити било кога да штите. Ми 
смо заинтересовани да се истина што прије сазна, али истина господо. Не она која 
нама или некоме другом одговара, него истина је једна а она као таква можда ће 
некоме мање или више одговорати. И ми нисмо уопште битни у тој причи, да ли ће 
нама нешто одговарати или неће, важно је због смираја душе тог младог момка и 
његове породице да се дође до истине. Ја не желим да говорим ни као родитеље нити 
да се позивам на дјецу, него једноставно да позовем институције да раде по закону и 
да на крају, крајева онај новац који примају од грађана Републике Српске оправдају. 
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Да би наша прича била ван политике то је тешко. Ми смо овдје у суштини 
политичари, НС политичка арена и шта год ко од нас игзговори неко други може то 
да тумачи на овај или онај начин. Али ја желим грађанима Републике Српске и 
цијелој јавности и породици да поручим СНСД ништа не скрива нема никакву тајну 
према народу и на том фону, ми ћемо предложити наш закључак, који ће ићи у 
правцу фомиранња анкетног одбора НС да се овај случај истражи до краја и да се 
поднесе извјештај Анектног одбора овој НС. И нека тај анкетни одбор одради све оно 
што треба да одради, нека узима све чињенице, нека контролише рад инститиција, 
појединаца, и онда ћемо након њиховог завршетка рада у овом високом дому о томе 
донијети коначну одлуку. Данас ми то не можемо жељели или не, не можемо 
донијети никакву коначну одлуку осим да дамо подршку и да захтјевамо од 
институција да што је могуће брже дођу до неких чињеница које ће указати шта се 
десило те кобне ноћи 17. на 18. Према, члану 98. Пословника НС је тачно дефинисано 
шта Анектни одбор треба да ради, и ја ћу то прочитати не због нас, него због 
јавности. Анкетни одбор образује се из реда народних посланика као повремено тије-
ло за извршавање посебних задатака одређених одлуком о његовом оснивању. 
Предсједник Анкетног одбора бира се из реда опозиције. Члан 99. Народна скупшти-
на може образовати анкетне одборе ради сагледавања стања у одређеној области 
или утврђивања чињеница о одређеним појавама или појединим догађајима, посебно 
у вршењу контроле над радом појединих републичких органа или организација, или 
носилаца јавних функција. Одлуком о образовању анкетног одбора утврђују се састав 
и задатак одбора. Анкетни одбор не може вршити истражне или друге судске радње. 
Анкетни одбор има право да тражи од државних органа и одговарајућих организаци-
ја исправе, податке и обавјештења, као и да узима потребне изјаве од појединаца. По-
слије обављања задатака, анкетни одбор подноси Народној скупштини извјештај са 
приједлогом мјера. Одбор престаје са радом када Народна скупштина на сједници од-
лучи о његовом извјештају. Ово је оно што је пословнички регулисано и ја ћу даље 
рећи да исто тако, како смо за формирање анкетног одбора онако како је 
пословнички речено, и чак је овдје речено да предсједава неко из опозиционих 
редова, ја предлажем да Одбор има или броји 6 чланова, три изи позицие, три из 
опозиције, они доносе одлуке консензусом, и да предсједик тог анкетног одбора ево 
ја се лично усуђујем да предложим г. Бореновића, за предсједника тог Анектног 
одбора. Према томе, мислим да неће ништа г. Бореновић имати против тога 
бањалучанин упознат је са ситуацијом везано за предметни догађај, али исто тако, у 
одлуци о формирању анектног одбора (у име Клуба) тражићемо и да Анектни одбор 
свој посао ако је могуће на неки начин убрза и да до краја маја мјесеца поднесе 
Извјештај НС Републике Српске.  Исто тако, да би показали да ми данас нисмо дошли 
да би зарадили дневнице или убијали јефтине политичке поене, ја ћу да прочитам и 
наш приједлог могућих закључака, и позивам све партије и позиције и опозиције да 
после завршене расправе направимо паузу или ако треба у току саме сједнице, да 
шефови клубова сједу и да на крају, крајева ако је могуће било би добро и због 
јавности Републике Српске и због свих нас, да дођемо до заједничких закључака и ја 
бих волио да и остале партије своје закључке на неки начин предоче и да о томе 
разговарамо и да формирамо закључке који ће бити прихављиви за све. Ја не 
инсистирам да су ово наши закључци ово су наши приједлози и ја ћу их сада 
саопштити: ''1. Народна скупштина Републике Српске оцјењује да је стање 



258 
 

безбједности у Републици Српској у основи стабилно, упркос појединачним 
случајевима који повремено изазивају забринутост грађана. Сви параметри на 
основу којих се процјењује стање безбједности су позитивни и показују даљи 
позитиван тренд. Народна скупштина Републике Српске констатује да  у протеклом 
периоду није било терористичких аката, већег угрожавања безбједности грађана и 
нарушавања јавног реда и мира. Појединачни случајеви, па и случај Давид 
Драгичевић, неспорно код грађана изазивају забринутост и гњев и они с правом 
траже да се што прије расвијетле све околоности. 2. Разматрајући предмет 
Драгичевић НС тражи одлучну и бескомпромисну активност активност на потпуном 
расвјетљавању свих чињеница везаних за случај Давида Драгичевића, како би се 
разјасниле све недоумице и нејасноће и задовољила правда. У томе скупштина 
посебно види улогу и одговорност Тужилаштва у чијој надлежности је овај предмет и 
тражи да се заједно са другим органима и институцијама, посебно Министарством 
унутрашњих послова, крајње законито размотре све до сада прикупљене чињенице и 
докази, да се трага за новима и потом изађе у јавност са потпуном информацијом 
која ће отклонити све сумње и недоумице.  Народна скупштина Републике Српске 
тражи да се убрза истрага, али не на рачун законитости да се јавности чим прије 
саопште њени резултати. Народна скупштина Републике Српске дубоко саосјећају са 
породицом Драгичевић, искрено жали због једног изгубљеног младог живота и 
подржава сваки вид комуникације са породицом као и њено, у оквирима закона 
дозвољено, укључивање у расвјетљавање случаја. Народна скупштине у потпуности 
разумију забринутост грађана, подршку коју пружају породици Драгичевић, као и 
захтјеве да се открију сви,  па и најситнији детаљи који ће довести до потпуног 
расвјетљавања чињеница у конкретном случају. Народна скупштина одбацује сваки 
вид политизације овог трагичног случаја и тражи од свих политичких партија да се 
не политизују скупови грађана, да се појединци из политичких партија издигну 
изнад политичких интереса и уздрже од  коментара, посебно оних који се односе на 
сам ток истраге. Народна скупштина очекује од свих грађана који имају било каква 
сазнања која могу да допринесу  расвјетљавању трагичне смрти Давида Драгичевића 
да их саопште надлежним институцијама. Позивамо све грађане да путем 
друштвених мрежа пруже подршку  надлежним институцијама, које су једине 
мјеровадавне да случај доведу до краја. Народна скупштина Републике Српске тражи 
од надлежних институција и органа да се, уколико су до сада уочени пропусти 
појединаца у оргнима који су учествовали у овом предмету, утврди њихова 
индивидуална одговорност и против њих предузму законом предвиђене мјере. 
Уколико се по окончању предмета дође до чињеница да је било ко вршио 
опструкцију рада, скривао чињенице или на други начин негативно утицао на 
расвјетљавање случаја, Народна скупштина захтијева да се против тих појединаца у 
институцијама предузму све законске одговорности, подразумијевајући и 
политичку. С тога Народна скупштина позива све да се уздрже од унапријед датих 
квалификација и прејудицирања било чије одговорности. Уколико појединци имају 
сазнања о незаконитим поступањима, позивамо их да са њима упознају надлежне 
органе, што је законска обавеза. Скупштина разумије скупове који се одржавају у 
Бањалуци и позива их да учине све да се ови скупови одржавају у складу са законом, 
без манипулација, политизације и злоупотребе овог случаја. И још један закључак 
који мислим да би у неким сљедећим случајевима имао смисла, а то је, да Народна 
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скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да се приступи 
измјени прописа који регулишу да се поступак тражења несталих лица ради одмах 
након пријаве о нестанку. Да појасним овдје о чему се ради, досадашња пракса била 
па и у овом конкретном случају да се од пријаве до момента покретања истраге 
чекало 24 сата, како би евентуално да не кажем лице које се води као нестало у том 
моменту на неки начин из неког разлога појавило, можда је неко преспавао код 
друга, или нешто друго урадио, међутим, ево сада се показало да без обзира на то, да 
би ипак требало ићи на поступање, од момента кад се поднесе пријава па ако се неко 
појави, боже мој, и добро је, да се појавио, ја не видим у томе неки да кажем, посебан 
проблем и мислим да је боље да буде и лажна под знацима навода узбуна или 
пријава тих људи који пријављују нестанак, него да чекамо 24 сата која у одређеним 
случајевима могу бити и да кажем пресудна, за тражење тога ко је пријављен као 
нестало лице из тог разлога мислим да нисам сигуран сада који то пропис регулише, 
мислим да то није законска норма, да је то у неком подзаконском акту, одређеног 
министарства, прије свега МУП-а и става сам да би то требало у наредном периоду 
измјенити и да иде поступање одмах после пријаве а не да чекамо као до сада да 
протекне тих 24 сата. Још једном желим да поновим и да кажем, да и са закључцима 
које сам овдје причитао ми не тражимо априори да буду ово закључци НС и да они 
као такви буду прихваћени, него ово је наше размишљање у ком би правцу требали 
ићи закључци и још једном позивам, остале клубове и остале партије, без обзира да 
ли припадају владајућој или опозиционој структури да сједемо и да сви своје 
закључке на неки начин ставимо на сто, и било би добро и због Републике Српске и 
због будућности да донесемо ако је могуће вечерас јединствене закључке јер ово није 
тема, сви смо то рекли, која изазива политизацију или недај боже убирање јефтиних 
политичких поена. ако нам је циљ да помогнемо да се овај случај ријеши и да се не 
деси неки недај боже сличан случај у будућност било гдје у Републици Српској, онда 
мислим да НС заслужује да донесе јединствене закључке по овом питању. Хвала.  

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем, ријеч има уважени народни 
посланик г. Слободан Протић, изволите. 

СЛОБОДАН ПРОТИЋ: Хвала, господо потпредсједници, уважени министри, 
поштоване колеге народни посланици, ја ћу говорити у име Клуба СП, ако не 
искористим комплетно вријеме задржавам право да остатак времена здаржим 
евнетулно за каснији ток сједнице, и ако ми пуна минутажа неће бити потребна. 
Наравно да је ово једна од најосјетљивијих и најосјетљивијих и најспецифичнијих 
сједница НС у овом мандату, можда и не само у овом мандату. Она је специфична 
прије свега због теме која је једанас пред нама ја сам заправо и лично очекивао да у 
односу на саму тачку дневног реда, готово ипак цјелодвне расправа буде сведена 
прије свега на овај трагични догађај који се десио, а не и на онај други дио наше 
расправе који је везан за опште безбједоносна ситуација у Републици Српској. 
Наравно да данас многима можда није и пријатно говорити, управо звог 
осјетљивости ове теме, и расправа на ову тему тражи да говоримо језиком, и на 
начин да не користимо ни прејаке а ни нејаке ријечи. Зато је данас можда овдје 
тешко говорити. Ја морам рећи да ми у Клубу СП нисмо имали никакав страх од ове 
сједнице, али смо дошли с пуном одговорношћу за све оно што данас овдје говоримо, 
и за све оно што желимо да кажемо. Надам се да ћу подијелити опште осјећање свих 
нас данас овдје. то је она дилема у нама која је у лепези с једне стране нечега што су 
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наше емоције, што је људско што је осјећање људске трагедије прије свега породице 
Драгичевић, а с друге стране наша посланичка позиција која од нас тражи, наравно 
посебне начине обраћања и излагања у оквиру којим се крећемо а то је наш 
пословник и законске могућности овог високог дома којем припадамо, са питањем – 
шта може НС по овој теми да уради? Зато је можда данас тешко говорити на ову тему, 
ми у Клубу СП немамо никакву дилему, да се мора доћи до пуне истине, не само у 
овом случају у свим случајевима и онима који нису ријешени већ годинама. Ово не 
може бити изузетак у нашим ангажманима, свих институција, ово је данас један 
одговоран, високо моралан чин, кад смо сви схватили да је неопходно одржати 
сједницу НС на ову тему, и ако данас чинимо један парламетнарни преседан у 
парламентаризму Републике Српске од кад она постоји. Ми се у добром дијелу ове 
сједнице или већинском дијелу ове сједнице, бавимо темама које нису опис посла НС, 
већ неких других институција. Али ако је вријеме довело неоходност и озбиљност 
тренутка да то морамо да радимо онда ја схватам ту чињеницу. Народни посланици 
нису ни посланици, ни тужиоци ни судије. А ми данас управо смо све помало од тога, 
тај преседан који правимо данас, је управо на том терену, НС се бави данас 
чињеницама, које су директно везане за истрагу по овом трагичном догађају. то није 
наш посао, то је посао искључиво тужилаштва. Искључиво тужилаштва. Шта ми 
реално можемо да урадимо а везано за активности тужилаштва, ми немамо 
могућност обавезујућих одлука, јер су они потпуно самостални у свом раду, то је 
прописана материја једино снагом ауторитета НС можемо кроз закључка да 
покушамо не да убрзавамо по сваку цијену резултат истраге већ да захтјевамо да 
кроз највише професионалне стандарде тужлатшво у што скорије вријеме заврши 
свој посао и оно што је најважније у овом тренутку ми још не знамо квалификацију 
овог дјела. Тужилаштво мора квалификовати дјело да би се ишло даље, да би се 
дошло до суда, и надам се до коначне пуне истине. Ова истина је најпотребнија, прије 
свега за породицу Драгичевић, али и за сваког од нас и за сваког човјека који живи у 
Републици Српској, ово је универзална потреба, изато је ово веома озбиљна ствар. 
Нема другог пута по процјени Клуба СП којим све ово треба да иде, мора да иде прије 
свега кроз институције система и кроз законодавни оквир. Други пут не постоји, 
сваки други пут је хаос и манипулација. Сваки други пут. И зато је важно, да 
тужилаштво што прије још једном ћу поновити поштујући највише професионалне 
стандарде, одради свој посао, квалификује дјело, да се дође до суда и коначно 
рјешења овог проблема. Надам се да ћемо данас као одговорни људи и ми из већине 
и опозиција смоћи снаге да дођемо до јединствених закључака НС, то би била 
најбоља порука, прије свега наших озбиљности. Нема ништа против, ово је приједлог 
које је изнио г. Вишковић, а везано за формирање Анектног одбора, управо и те 
структуре које је он предложио, ту смо да се договоримо, ми смо расположени да на 
ту тему причамо, уз наду нашег клуба да смо свјесни ситуације и да ћемо од себе 
одбацити било какво политиканство, чињеницу да је изборна година, и да ће овај 
трагични догађај бити она мјера која ће нас водити у нашим одлукама. Остатак 
времена ћу задржати као евентуалну могућност да се кансије укључим у расправу. 
Хвала. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем, ријеч има народни посланик г. 
Миланко Михајилица, изволите. 
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МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Да није било притиска јавности, везано за трагичну 
смрт Давида Драгичевића ја сам увјерен да ни ове сједнице НС Републике Српске не 
би било. И сви треба да се добро замислимо да ли нешто треба да се догоди и да ли о 
одређеним питањима друштвеним проблемима укључујући и безбједносним треба 
да разговарамо због тога што постоји притисак јавности који је таквог интензитета, 
да нико, а сигуран сам и то хоћу да кажем овдје, да власт ову расправу не би ни 
прихватила не би је ни било да оволиког притиска јавности није било. 
Узнемирености јавности, вишегрозични проблеми и забијање главе у пијесак, о 
проблемима обичних људи, грађана Републике Српске, неспособност институција, 
људи у власти, односа на политичкој сцени, дубоких подјела, дакле озбиљних 
проблема са којима се већ дужи низ година суочавамо сада рађају озбиљне 
последице с којма морамо да се суочимо сви ми, али ви прије свега који вршите власт 
већ 13.ту годину. Увјек сви сносимо и људску и сваку другу одговорност за стање у 
друштву. Али се стање у друштву прије свега одговорност сноси онај ко управља 
друштвеним процесима, опште друштвено стање је оно које утиче и на стање 
безбједности у Републици Српској. Имаћемо прилику да на наредној сједници 
Народне скупштине Републике Српске  разговарамо о стању безбједности у 
Републици Српсој да се посветимо том питању  шире. Данас разговарамо о једном 
проблему  о једном догађају који је изазвао такво  негодовање  такво неповјерење у 
институције  укључујући и МУП , тужилаштво, правосуђе , Владу, Народну скупштину 
политичке странке да је заиста веома тешко наћи ријечи како данас уопште 
наступити. Ја о томе говорим и упозоравам  дуже вријеме не претендујући ни да сам 
у праву  нити спорећи да неко други износи другу врсту чињеница и аргумената, али  
морам да вам кажем  јер се овдје свака критичка мисао  и осврт  на рад институције 
било које доживљава као напад на институцију. Сјећам се када смо имали ону 
ситуацију ону оружану пљачку на аутопуту коју су починили припадници специјалне 
јединице полиције, каква се тада  атмосфера направила и овдје у Парламенту и у 
јавности уопште, нормално је да морамо да радимо на томе да институције, а једна од 
најважнијих институција  је МУП да раде свој посао у складу са уставом, законом, 
уважавајћи чињеницу и могућности да се увијек може да погријеши, али када 
добијемо овакву врсту перцепције  јавности какву имамо данас и какву имамо од 
овог трагичног догађаја  а ја желим да кажем посебно од оне скандалозне и 
непрофесионалне  конференције за штампу која је одржана 26. марта 2018 године од 
стране високоих функционера МУП-а. Тада сам када сам то видио , ја нисам одмах да 
вам кажем ни истражилац ни тужилац ни судија нити ћу то радити данас нити сам 
компетентан али јесам и човјек и бирам  од народа да овдје говорим не да ћутим, 
него да кажем шта мислим, а рећи ћу вам шта мислим. Оно што сам мислио то сам 
одмах урадио 27. марта  дан послије оног пресса у којем сам затражио као 
предсједник одбора  а 28. једногласно Одбор безбједност Народне скупштине да нам 
се достави информација о резултатима  до сад проведене истраге  и то са 
образложењем да због сумњи које су тада  родитељи покојног Давида и јавност већ 
тада исказивали  да се морало реаговати, јер када на тој конференцији за штампу се 
каже: овдје је неспорно утврђено  кретање и криминалистичка верзија  јасно указује 
да се ради о задесној смрти. Констатује, да не набрајам рекао сам нећу улазити у неке 
детаље, а онда патолог, патолог Жељко Каран у одговору на новинарско питње 
потпомаже каже није  никако. Довољно је као грађанин било све то погледати  и да 
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одмах та врста сумње, основа сумње о којој је тужилац говорио да до дана данашњег 
не могу да  или нису нашли основе или кажу да почиње истрага из почетка. Било је 
јасно да смо имали  обавезу јер ја заговарам ту тезу и даље стојим  и остаћу увијек 
при тој тези да институције треба да раде свој посао, институције (добацивање) да 
треба да раде свој посао, оне морају да буду слободне, професионалне, независне  као 
што је МУП , као што је тужилаштво као што је правосуђе и да не набрајам друге јер 
ове друге о њима сам говорио и нису предмет данашње расправе. нисам сигуран да и 
МУП и тужилаштво и правосуђе  у Републици Српској или боље рећи сигуран сам 
трпи одређене политичке притиске, то је моја констатација, то је моје мишљење то је 
мој став и зато имамо озбиљне проблеме. Пажљиво сам слушао данас  све учеснике у 
овој расправи  и сматрао сам и још једном понављам треба кроз институције да се 
ради, али институције треба да раде а не да се кријемо иза флоскуле  институције 
треба да раде ако не раде свој посао. морају да раде професионално, ефикасно 
законито. Ми смо данас имали прилику да чујемо  и већ 45 дана на протестима  такве 
квалификације  које свако од нас као човјек као грађанин треба веома озбиљно да 
размисли. Оне су између осталог упућене  на рачун  појединаца у власти, појединаца 
у институцијама. Ја не допуштам не прихватам тезу по којој свака расправа и 
указивање на слабости  у било којој институцији говори о томе и политизује се с 
ваше стране одмах да вам кажем с ваше стране  се највише политизује ако се и са чије 
политизује  то је са ваше владајуће стране, са стране режимским медија са стране од 
медија које грађани плаћају, а да сам у праву неко је о томе прије   мене говорио, али 
сам један од првих који је то уочио и рекао сам  када СРНА као агенција Републике 
Српске коју Влада преко својих тијела  бира и поставља а ми сви плаћамо кроз буџет 
и јавни сервис креира  овакву вијест са конференције за штампу  Драгичевић се 
потукао, опљачкао кућу и скочио у ријеку говори о томе  да је постојала 
конструкција, је ли то кад уради неки приватни медиј или било као  неко као  
грађанин или неко други  то би могло да се анализира  из различитих углова, али 
када то уради  државна новинска агенција, ак ада ви поставите човјека  који вам је 
уређивао народне новине и Фокус  за који сте издвајали милионе марака док сте  
имали пара ко пијани Руси разбацивали се, поставите за директора Српске новинске 
агенције шта смо  друго могли да очекујемо него да нам и таква једна институција за 
коју ја сматрам да јесте институција уђе у ову врсту криминализације. Људи, имамо 
мало озбиљнији проблем него што нам се чини. Још једном понављам ни ове 
сједнице  не би било да притисак јавности није такав, ја вас упозоравам  вас у власти 
али и нас који претендујемо или мислимо да ћемо  доћи на власт сви имамо 
одговорност у овом цијелом послу, али ако МУП  и моје колеге чланови одбора  
немам потребу да водим ту врсту расправе јер смо неке ставове доносили 
једногласно  али послије се нисмо тако понашали јер и ми смо институција, 
институција ове институције Народне скупштине треба свој посао да урадимо до 
краја или ако нисмо спремни у реду, нека се каже и нека свако као што и носи свако 
свој  крст. Синоћ смо имали Одбор за безбједност, расправљали смо између осталог 
ово (вријеме) молим вас  

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Вријеме. Хвала. Ријеч има народни посланик г-
дин Крсто Јандрић, изволите 

КРСТО ЈАНДРИЋ: Хвала потпредсједнице, даме и господо, Без обзира колико 
овај случај  скренуо пажње грађана и унио  одређени страх  и довео до ове посебне 
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Скупштине ја нисам очекивао да ће се искључиво и доминантно причати само о том 
случају, јер сам убјеђен да је тај случај само посљедица  ранијих догађаја и ранијег 
рада институција и у самом дневном реду каже разматрање стања безбједности у 
Бањој Луци и Републици Српској. Јесте овдје до душе повлака  са правда за Давида – 
правда за све, али у самом материјалу ако сте прочитали видјели сте да се спомињу и 
други случајеви, а у назнакама и у контексту  овдје пише само у случају  најновијих и 
најсвежијих у скорије вријеме  а ми често по неким потпуно другим тачкама дневног 
реда  смо спомињали у овој Скупштини исто тако озбиљне догађаје као и овај  
ранијих година па и ранијих деценија. Ја нећу наравно управо због овог што сам 
задње рекао, значи то се дешавало годинама и деценијама упрти прст ни у министра 
ни у ову Владу, али за сваки догађај нека одговара свака институција  и сваки 
појединац који  треба да учествује у расвјетљавању оваквих догађаја. Сложићу се и ја  
да ми нисмо  нис удије ни  судије, ни тужиоци ни полицајци и често ми кад говоримо 
о неким тачкама дневног реда  кажемо увлачи се политика, ја сам више пута поновио  
а онда ја не би смио причати  ни о чему него о медицини, наравно да требамо и 
морамо причати о свему и наравно да имамо право да добијемо информације све 
могуће и да имамо наравно као народни представници и посланици  и право да 
дајемо свој коментар на то. Наша је лична ствар колико се ми увлачимо у то да ли смо 
стручни или нисмо стручни да ли можемо давати стручне  или неке друге 
квалификације , али ево ја ћу као љекар у овом конкретном случају рећи да имам чак 
и права да кажем нешто везано за струку јер сам био и мртвозорник и судски вјештак 
и имао сам судску медицину на факултету и  разумијем се у неке ствари. Ова прича 
као информација хронолошки шта се све догађало  у ствари  нам ништа није рекла, 
јер нам није открила кључну тајну  а оно гдје је био у том периоду кад је наступила 
смрт. Дакле, нема тог кључног, кључног периода  све ово друго уз пуно уважавање 
што нема везе са смрћу да ли је узимао марихуану, да ли је узимао алкохол  да ли је 
појео бурек или сирницу  заиста нема никакве везе, али кључна ствар у овој истрази 
је када је наступила смрт. Пазите кључно је када је наступила смрт, преко тако се не 
може олако  проћи. Један је патолог рекао своје мишљење, а оградио се развукао  није 
прецизирао, други није рекао као он, али такође није прецизирао али ја мислим ако 
постоје стручне и друге могућности да се што приближније  што прецизније 
дефинише вријеме смрти, тачно вријеме смрти онда би могло  отклонити и ону 
кључну дилему која јесте код сваког грађанина  и код мене, је ли он убијен или није? 
– то је кључно, све друго сложићете се са мном да је мање важно. Дакле, овај догађај 
је само  црвена лампица за многе догађаје које су се раније догађале и спомињани су 
овдје по мени на врло ружан начин кад неко каже овдје ко је убио Вукелића, с друге 
стране кажу ко је убио Југовића, ви сте овог – ми смо оног  па је ''1:1''. Ја се прије свега 
извињавам  породицама поменутих или које ћу евентуално поменути у овом 
контексту али хоћу да кажем да је и раније било  убистава која нису расвјетљена и 
неко се овдје чуди  и каже немогуће је да институције скривају  немогуће је да 
саучествују, ево ја ћу вам  рећи примјер који ви сви  знате а у који сам од свих тих 
бивших примјера највише информисан и упућен то је убиство г-дина Вукелића. 
Човјек је јавно упозоравао  данима и ја сам га лично слушао  три дана прије погибије 
да ће га убити, да не жели да потписује некакве тамо  дал и је он био  у комисији како 
се то тад звало у надзорном органу некакве завршене пројекте завршене радове да 
му пријете смтрћу човјек именовао именом и презименом. Нико ме не може убједити  
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да у најблажој варијанти институције  нису скривале  и да нису имале одређена 
сазнања о том догађају. Такође да вјерујем и других догађаја  у које ја нисам  много 
упућен, а која су често помињана  овдје у Народној скупштини вјерујем такође да има 
више него довољно доказа  ко је саучесник. У данашње вријеме  открити убицу, 
однијеће му човјек и то врло мало новаца тамо неком професионалном криминалцу  
никад га није видио у животу ни чуо за њега, рећи ће уби тог  и тог, ту и ту он ће доћи 
убиће га  и тај убица и кад бисте га открили ставили пред суд  и рекли ко вам је 
наредио,  па појма нема ни ко му је  наредио узео паре извршио нажалост свој 
професионални, своју професионалну убилачку активност и није реално очекивати у 
неким случајевима да се може открити и убица, а самим тим и сви ови други, али има 
случајева као што сам навео  г-дина Вукелића гдје сигурно Министарство има 
довољно доказа како и ко и зашто је убијен г-дин Вукелић. Такође ја сматрам да нису 
само убиства колико год да је то тешко  и болно једини проблем наше безбједности и 
све друго и свака друга  животна активност нама је везана за безбједност, да ли је то 
економска безбједност да ли је то здравствена безбједност  да ли је то било каква 
друга безбједност има везе са безбјеношћу  како један давно човјек рече  негдје сам 
прочитао убити човјека јесте страшна ствар, али убити човјека у човјеку  а то 
подразумјева скривања саучесништва и све остало је још можда горе  од самог 
убиства. Ја сматрам да је посљедица свега овога  што су многи причали и што ја 
причам у ствари једно  невјероватно накарадно  сватање  вишестраначког или 
вишепартијског  система гдје странке на власти су убјеђене да могу да раде шта год 
хоће да нема никаквих санкција зато, да крше законе, уставе што је то у овој народној 
скупштини више пута, вше пута урађено, а исто више пута указивано на то. Дакле, 
како год да кренемо једноставно  нема и не постоји никаква одговорност и ја сам на 
то безброј пута указивао. Немогуће је за нешто што је очигледно видљиво голим 
оком  да апсолутно нико не одговара, него напротив награђује се само ако је 
страначки послушник или кадар он може да напредује и ако послује негативно  и ако 
негативно ради и ако је негативан примјер у било чему, али ако сте против власти  и 
ако нисте члан владајућих структура на било који начин директно или индиректно  
сте санкционисани и дискриминовани. Ја то осјећам и на својој сопственој кожи и 
моја наравно породица и многи су  овдје спомињали и себе и своју породицу, па се 
ишло дотле да се дјелимо  на патриоте и издајнике, шта је то  него угрожавање 
нечије безбједности и стављање некоме мете  на главу или на леђа или гдје год 
хоћете. То је јако некоректно и неодговорно и такође се све то ради без икаквих 
доказа и без икаквих аргумената. На крају узмите примјер Македоније, ево није ни 
Енглеска ни Америка ни нека земља пролетерска, него ево нама блиска  министар 
правде је поднио оставку везе нема с догађајем од прије 3-5 година  гдје је неко 
аутомобилом  убио усмртио дјете и гдје је преиначена ова  тужба или пресуда 
убиство из нехата. Човјек је из моралних разлога  поднио оставку (вријеме)  везе 
нема с тим ја бих волио да видим (вријеме) може ли  ико, хвала лијепо да завршим 
има ли ико да се појави  ако не због кривичне одговорности барем због моралне 
одговорности да поднесе.... 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Хвала г-дине Јандрић. Ријеч има народни 
посланик г-дин Давор Шешић, изволите 

ДАВОР ШЕШИЋ: хвала потпредсједнице, Дакле, нећу ни судити ни 
просуђивати, изнијећу неколико чињеница  и питања дакле питања која можда могу  
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да више помогну у самој истрази а и ми да видимо да  ли се заиста ради о сумњивој 
смрти Давида Драгичевића или ономе што тврди МУП. Дакле бомбашки обрачун код 
Ребровца, бомбашки напад у Шипову, неразјашњена смрт  Давида Драгичевића 
испаљена зова на зграду која се налази  на пар стотина  метара од зграде Владе,  
оружани обрачун пре неки дан испред Централне банке БиХ која је у близини 
Народне скупштине, дакле још једне институције Републике Српске, али и поред 
низа кафића гдје имамо пуно младих који буду, обрачун ножевима, вјешање у 
полицијској станици и вјешање свједока у Челинцу, дакле да ли ово све може да се 
занемари да кажемо и да тврдимо да опозиција ствара лажну слику несигурности у 
Републици Српској. Један од колега је рекао како смо  ту негдје можда и бољи рецимо 
од Београда, с тим што Београд има 10 пута више становника, тако да смо ми 10 пута 
гори од Београда ако смо негдје у равни са њим сада по броју кривичних дјела. Како 
се тврди  све ово је у циљу рушења институција Републике Српске МУП-а али ево шта 
мене интересује да ли министре сматрате да специјалци који пљачкају по аутопуту  
без обзира што су у поступку  зеленаши дилери дакле инспектори који то раде да ли 
они  руше институцију Републике Српске институције односно МУП Републике 
Српске? У разговору са бившим инспекторима  дакле који су радили у оној држави  и 
који су радили  и у полицији отишли су пензију дакле у МУП Републике Српске сам 
сазнао да полиција треба да  има мало бољи оперативни рад, дакле има више  
информација с терена како би спријечили  у највећој могућој мјери  сва ова кривична 
дјела која се десе и оно што грађани примјећују јесте да је нажалост све више и све 
чешће  полиција наша само констатује да је извршено неко кривично дјело. Видјели 
смо да је дио ових набројаних кривичних дјела и разјашњен, дакле то није спорно, 
али да ли се може бољим оперативним радом  то спријечити? Неко је помињао кафић 
Лајф и казна ја се са тим нећу бавити, али оно што је интересантно да се тај кафић 
налази  на ево пар десетина метара  од палате предсједника, да је истовремено у том  
кафићу пар дана након објављиавања свега овога  што се десило послије 26. избоден 
један младић, али опет је избоден од особе  која је дан или два раније  пуштена из 
притвора. Како је могуће, не кажем да није,  али да није претресен тај момак, да није 
претресен стан или кућа у којем живи да се види да ли посједује још нешто од оружја. 
Наравно, овдје не спада сва одговорност на МУП с обзиром да имате ограничену 
могућност  задржавања неког лица  и овдје у потпуности одговорност тужилаштва 
који има пуно сличних случајева  и скојим представљају, праве проблем често и 
припадницима МУП-а јер често исте људе сваки трећи дан хапсе и приводе. Оно што 
је чињеница је да се прашина око овог цијелог  случаја Давида Драгичевића  подигла 
тек након 26. дакле тек након преса  који је одржан. Нећу да улазим пуно у детаље 
тог преса , али оно што је интересантно  и што ме интересује зашто се врх МУП-а 
нашао на том прессу, с обзиром да се тврдило да је то класично самоубиство, трагало 
се неколико дана  за особом, таквих имамо случајева често и нисмо видјели да врх  
МУП долази на пресс конференције. Шта је ту било другачије да на једно обично 
самоубиство  изађе на пресс конференцију цијели врх? У истом том периоду мислим 
да се  десило и утапање дјечака у Новом Граду па нисмо  видјели, кад је нађено тијело  
чини ми се у Хрватској да је то исто било. Ево волио бих да добијем тај одговор или  
вјешање које је било у просторијама МУП-а. Рекли сте ја сам то разумио и као 
родитељ министре да би свако ко би ударио, озлиједио ваше дијете ево да будем 
тачан, што каже г-дин Стевандић  а да институције не одраде  добро свој посао да ви 
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знате шта би урадили, али зар онда отац нема право  коме син на трагичан начин 
изгубио живот на сумњив начин нема право да тражи правду  тако што тражи од 
институција, дакле не тражи он не проводи истраге  него тражи  да институције да 
проводи ову истрагу и да дође до истине и правде. Зашто то тражи? – зато што се 
очито много ствари не слаже са оним како је представљено у јавности. У данас у току 
ове сједнице  сам добио снимак који је отац објавио а то је особа која једе  тај 
фамозни бурек, та особа је у бијелој јакни  а знамо да је  и приликом  тражења те 
особе кад је расписана потрага за њим да се то лице описало као лице у црној јакни. 
Овдје смо могли чути да је  то вече покојни Давид имао доста алкохола у крви 
односно када је извршена обудкција и дроге, па ми није јасно како је могуће да тај 
неко такав  са пуно алкохола  у крви и неко ко је конзумирао дрогу може да не да 
хода, него да трчи, а да при томе се не заваљује  и не тетура, што се тврди да је он на 
снимку гдје трчи мало храмље али трчи из куће која је опљачкана. Ево то су питања 
која имам и за тужилаштво,  дакле нису ово сва питања  за  МУП. Дакле како је могуће 
не и пијана и дрогирана  особа, већ само пијана  особа са толиким процентом 
алкохола у крви  може да трчи? Пошто сте помињали Словенију односно вјештачење 
у Словенији да ли је послат и снимак гдје се Давид Драгичевић види испред Боске? 
Пошто ако се налази испред БОске не може се у исто вријеме налазити и на Лаушу? 
Што се тиче саме Црквине пошто живим на том Лаушу и одрастао сам  уз Црквену, то 
је ријека која кад падне киша  надође максимално пола метра осим неких већих  
поплава и  киша што се није дешавало у том периоду, исто тако брзо спласне након 
падавина, мене интересује како је могуће  да када је леш упао и да твр, то да се 
удавио у тој води , вода није исти дан односно ујутру 19.  није избацила леш у Врбас 
ако смо имали ту бујицу о којој сте причали. Ако смо имали ту бујицу  како је могуће 
да није очистила тај дио који је наткривен Црквене него су припадници  специјалне 
јединце нашли грање и смеће, дакле ако смо  имали бујицу нешто би се морало 
очистити, ако нисмо имали бујицу  како је тијело могло изаћи из Црквине, с обзиром 
да је бетонско корито, сад кад би отишли у Црквину видјели би можда 10 центи, 
можда 10 центи  воде и то по средини дакле гдје је најдубље корито. То су ствари 
које с правом код грађана и свих нас буде сумњу да  је оно што смо видјели на прессу 
26.-ога није истина, да је дошло до пропуста  свјесно или несвјесно намјерно или 
ненамјерно, ево рекао сам нећу  ја да судим или да пресуђујем, али не можемо  
утврдити како постоји више истина па ће узети свако  коме шта  одговара, већ 
постоји само једна истина  и може постојати једна истина. Не тражим од тужилаштва 
ништа да убрза  али мислим да је до сада направљено доста пропуста и то што је тада 
26. изашло у јавност да је направило  проблем самом тужилаштву у раду. Ми смо и 
данас чули добрим дијелом  да МУП стоји код тога да је то задесна смрт која је 
настала утапањем, истовремено позивамо тужилаштво  да заврши истрагу и да 
утврди о чему се ради. Мислим да то једно друго коси, ако се зна да се ради о задесној 
смрти  и да је утапање онда нема  шта тужилаштво  више да ради или се врши 
притисак на тужилаштво  да у том смјеру заврши исграгу. Дакле, ево имао сам 
неколико питања, нисам заиста  никога хтио нида оптужујем ни да прозивам,а ли 
просто логичких питања која се не слажу са оним  што смо могли да видимо у 
претходном периоду. Хвала вам. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем. Ријеч има народни посланик г-
дин Здравко Крсмановић, изволите 
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ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ: Хвала потпредсједнице Народне скупштине, Па ево  
од свих дискусија које су  биле и које су све биле изузетно квалитетне и добре да 
одговорим, овдје нико није одговорио  г-дину Вишковићу на његов приједлог да и са 
стране опозиције треба да дође неки приједлог. Ми смо се данас овдје скупили ако 
смо Народна скупштина која је одговорна  ако смо то урадили једногласно од нас 
јавност очекује  приједлог. Ја лично мислим  да прављење анкетног одбора  је као кад 
правите комисију да разводните ствари. Ми као Народна скупштина  већ један такав 
одбор имамо, тај одбор се зове одбор за безбједност Народне скупштине Републике 
Српске у који су представници и власти односно владајуће политичке већине и 
опозиције и тај одбор за безбједност апсолутно има кредибилитет ако га неко нечим 
некад нарушен  нека то сада одмах каже  да он одради тај посао и тај посао се треба 
урадити по мени у два правца једно је парламентарни надзор и друго је јавно 
саслушање. Ми смо једном овдје имали јавно саслушање везано за Бирач кад су били 
представници Митала кад су долазили представници ЗОТОВ представници Љубије и 
то јавно саслушање одржано у малој сали  Народне скупштине и јавност је добила 
оно што је очекивала. Исто тако јавност од нас очекује  да добије то. Ми смо данас  
овдје имали говор  Давора Драгичевића испред групе Правда за Давида и имали смо 
говор министра испред истажних органа и тужиоца Лепира испред тужилаштва, то је 
дијаметрално супротно све што је речено. Очекује се да то неко испегла, то не може 
испеглати нико сем Народна скупштина Републике Српске  односно њени одбори и ја 
лично мислим да оно све што је рекао г-дин Вишковић треба усмјерити на одбор за 
безбједност  и да се онда проведе парламентарна истрага  или да се направи јавно 
саслушање и да ту буду представници власти  и опозиције и да се то на крају покуша 
ставити атмосфера да се ствари рјешавају у правцу у којем  јавност од нас очекује. 
Друга ствар која је битна, а која није овдје поменута у више наврата јесте нама тачка 
дневног реда није само  случај правда за Давида, нама је тачка дневног реда  и стање 
безбједности и мислим да заслужује овдје да се каже  доста ствари позитивних шта је 
МУП урадио у претходном периоду и шта је МУП урадио све до данас. То је била једна 
од првих институција за заштиту закона која је добила сертификат од УН која је била 
прва институција која је провела деполитизацију и која је провела децентрализацију. 
МУП Републике Српске први увео  од свих институција заштиту закона и увео 
функцију директора полиција. Функција директора полиције није уведена случајно, 
уведана  је зато да се оперативни послови МУП-а пренесу на човјека професионалца  
који ће управљати оперативним пословима и оперативним радњама. Ми смо се кроз  
Закон о полицији и унутрашњим пословима, који је усвојила ова Народна скупштина 
на приједлог нашег министра садашњег министра  дошли у позицију да смо велики 
број оперативних послова пренијели на министра лично, министра лично. Министар 
лично поставља и службенике на поједина ___. Мени та централизација смета. Не 
видим ни један разлог зашто је дошло до те централизације када директор полиције 
бира независни одбор и ако хоћемо деполитизацију  те функције онда у том правцу је 
требало ићи и имам утисак да ово доста  проблема долази из тог, не зато што то неко 
има лошу намјеру, не зато што неко жели да буде покровитељ  криминала, да не би 
био  овдје погрешно схваћен, већ је то зато што једноставно професионалан рад људи 
који се баве тим послом је нешто  потпуно  другачије од политичке функције  
министра. Повезивање  те функције са оперативном функцијом по мени то је кључна 
ствар и ја се залажем зато да се изврши деполитизација МУП-а и да не долазимо у 
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позицију да све начелнике одјељења кад долази нови министар полиције сви су 
пометени. Сви начелници центара безбједности  су колико ја знам промјењени, ако 
не сви онда готово сви и углавном су сви министари постављени  људи који су 
блиски министру  било да су из специјалне полиције или било  на неки други начин и 
то се ствари на које треба овдје у  Народној скупштини рећи. Мислим да одатле 
долазе ствари.  Превише је централизације у МУП. Ја видим и поредио сам податке 
више је нових управа г-дине министре  које сте направили у сједишту  сад МУП-а које 
имате него што их има Србија. Потпуно је занемарен терен. Република Српска није 
само сједиште МУП-а и простора око Бањалука, Република Српска је на сваком педљу 
и тај дио  децентрализације МУП-а очекујем да се проведе. Треба ли да образлажем 
овдје тај утицај политике и деполитизацију коју заговарамо. Па задњи конкурс који 
сте расписали  за 300 полицајаца долазе већ сумњиве и налазе се  сумњиве поруке да 
пет полицајаца треба да усмјерава неки одбор СНСД нећу да напомињем овдје да  не 
би дао коме прилику за реплику. Не смијемо увести МУП у то. то је професионална 
институција и она таква мора бити и остати уз пуно уважавање ваше позиције и 
мјеста које  одигравате у вашој политичкој партији. Овдје је да је свима сада у 
јавности који ово гледају да је свима јасно да је сада стање, јер ми сви кад се 
припремамо за ове сједнице обавимо разговоре и са људима из МУП-а, са терена, или 
људи који имају кредибилитет  и који знам сигурно да свој посао раде 
професионално и добро. Сви су ми рекли да је интегритет МУП-а нарушен и сада 
када би се провела јавна анкета о повјерењу грађана у институцију у коју су имали 
највише  повјерења, добили би министре поражавајуће резултате. ДА ли је то 
притисак јавности, да ли је то ти медији, ја у то не улазим, али губљење повјерења у 
једну такву институцију  је сигурно и оно се мора зауставити и промјенити. Овдје у 
нама имате људе  ако не видите да су ово добронамјерне приче онда стварно се  ми 
или не чујемо или не разумијемо и то је дозвољено, али све што је речено из мојих 
уста данас иде у том правцу. Нема мјеста у полицији у дијелу нечега што се зове 
политичи утицај. Ако полиција има политички утицај или ако је полиција на неки 
начин  у заштити криминала онда су то елементи мафијашке државе. Имате 
политички утицај, имате власт имате криминал завршена прича, онда су то 
карактеристике мафијашке државе и ви сви знате да је то тако, да би се то разбило  
то се ради професионалним односом и  ради се да сваки одрађује свој посао  али да 
ради свој посао и да не буде сконцентрисана сва моћ у једном човјеку. По мени 
министар полиције без обзира ко то био  треба да одрађује послове припреме  и 
стварању услове за оперативни рад полиције  а да полицијом оперативном управља 
директор полиције и то је нешто што је мој став и он може  бити тумачен од било 
кога на  било који други начин али мислим да је то у овом моменту једино исправно. 
Оно друго што ми је засметало г-дине министре, ја осјећам овдје потребу да то 
кажем. Мислим да сте на прећутан начин дозволили да се ваши начелници управа  на 
терену сви имају приватна предузећа и да се чак баве неспојивим пословима са 
својом дјелатношћу. То на неки начин доводи у позицију  сумњу и да се они, могу 
полицајци бавити и заштитом  улаза у поједине дискотете и тако даље и тако даље. 
Ја знам да је такав притисак на вас увијек велики, хоће полицајци посебно ти који су 
на одговарајућим позицијама  који им то право даје остваре додатни профит хоће да 
остваре додатну зараду, али знам да је огромна борба  била министра у Србији 
Дачића да се супростави томе и да омогући било какав неспојивост функција  да се 
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полицајци баве пословима који су неспојиви са његовом основном дужношћу, које 
може бити злоупотребљено  на корист или на штету онога што он треба  да ради. 
Полицајац посебно начелници полицијских управе треба да се раде и баве својим 
послом. Чак сам добио информацију  од појединих људи да су поједини начелници  
полицијских управа добивали уплате на личне рачуне  себе и своје супруге и да сте  
ви упознати са тим и да нисте предузели одговарајућу радњу и кад сте се већ јавили 
молим вас да ми то одговорите, да не би ја био  у дилеми.  Ја ћу се одмах извинути ако 
се то било кад утврди  да није тачно, али вас молим значи  знају сви овдје  о чему 
говорим. МУП мора бити светао, мора бити прав као свијећа  мора бити симбол 
нечега у шта људи вјерују. Ми немамо у Републици Српској војску, имамо МУП и он 
зато  мора бити јаван, мора бити транспарентан мора бити професионалан, мора 
бити одговоран и мора да буде на начин  да одговара ономе коме треба, а ви 
министре овдје морате да одговарате овом одбору и овој Народној скупштини 
Републике Српске. Немате ви право да то избјегавате са висине или нећу  да вама 
тамо дођем или да вам то тамо кажем нешто и онда се роде овакве посљедице  које 
прави и онда покушавамо пребацити кривицу на неког другог или тражити   кривца 
у неком појединцу у овој Народној скупштини да ли је неку ствар рекао на овакав 
или  онакав начин. Очекујем од вас да послије ове сједнице Народне скупштине 
потпунос е промјени стање, стање да се промјени у смислу овога 
професионализације, деполитизације децентрализације МУПа и да свак у МУП-у 
одрађује свој посао. Нема да се ти послови мјешају и да се дозволе привилеговане 
позиције  у било каквој привредној пословној дјелатности који омогућује новац и да 
престанемо са овим утицајем политике на МУП. Ми нећемо и нико неће мафијашку 
државу, њој ћемо се супроставити. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Вријеме. Хвала. Реплика министар Драган 
Лукач, изволите 

ДРАГАН ЛУКАЧ: Захваљујем предсједнице, Ево најприје ћу искористити 
прилику  с обзиром да имам кратко вријеме  да одговорим на пар ствар које г-дин 
Говедарица раније изнио. Морам да признам да веома вјешто манипулишете са 
одређеним мојим изјавама које сам рекао, па и ево г-дин Стевандић  је то примјетио  
кад сам рекао: ако неко удари ћвоку мом дјетету, ако институције не ураде свој посао  
ја знам шта ћу радити, али ви једноставно  само извадите из тог контекста  пар 
ријечи и избаците  ово ако институције  не ураде , него кажете ако то неко уради ја 
знам шта ћу урадити па сам ја пријеки суд и тако даље. Такође по истом принципу  
овдје је речено бар сам ја рекао и изјавио и у тој емисији у којој сам био да до сада 
нису утврђени елементи кривичног дјела и то могу да потврдим и сада још увијек 
,ево и данас на основу  овога али ја никад нисам квалификовао  као што је неко овдје 
покушао да  каже да сам квалификовао да је самоубиство, нисам чак причао ни о 
задесу, нисам био на тој конференцији  такође о тој фамозној конференцији о којој 
причате,  а овдје је неко рекао  такође мислим да је г-дин Бундало рекао да сам био 
на конференцији и нисам никад квалификовао, али како да се борим против тога кад 
се избаци или дода пар ријечи  или једна ријеч или зарез и промјени се смисао. Ево 
данас имате портал  АТВ који каже Драган Лукач рекао да Давид није убијен. Је ли 
чуо неко од вас  овдје данас да сам рекао да није убијен? Ја то нисам рекао, али како 
да се борим ја  против тога. Ево по том г-дине Крсмановићу  рекао сам  против вас да 
ћу поднијети пријаву из разлога што сам у новинама видиио да сте  изјавили, да сте 
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изјавили да Драган Лукач подмеће  доказе и скрива доказе. Ево реците овдје, ако је 
то новински натпис  као што овај на АТВ гдје  мени кажу да сам рекао данас да није 
убијен,  реците да је то новински натпис нећу то поднијети, јер не могу да се борим 
против новинара и њихових натписа  и њихових слогова. То што причате о одбору за 
безбједност  да нисам хтио нешто да доставим, тражио је одбор за безбједност то је 
тачно,  и није тачно да нисам хтио да доставим, кад је заказан одбор за безбједност  
није било кворума. Ево људи овдје који су чланови  одбора за безбједност нека то 
кажу и из тог разлога одустало се од те сједнице одбора за безбједност, самим тим ни 
ја  се нисам појавио кад су ми јавили да нема кворума. Значи и ту нисте довољно 
информисани да кажете  а испада да сам ја онда нешто прикривао  по вашем јер 
нисам хтио одбору за безбједност то да доставим. Ево људи сједе овдје . 

Такође г-дин Говедарица каже мој утицај на Лепира ја сам звао, од куд ми 
право да ја зовем Лепира  и тако даље. Тачно је да смо причали, али ја нисам звао 
Лепира  ево жао ми је што сад човјек отишао што није овдје да то потврди, да му 
кажем  заврши то овако или онако или квалификуј овако или онако, него смо се чули  
и причали смо о томе и рекао сам да је огроман притисак  јавности да би добро било 
да тужилаштво изнесе неке чињенице  што прије у јавности које може да изнесе. То 
је то што сам рекао. Ево слуша вјероватно човјек  и сада јер њему је интересантно  
даље шта се дешав па може да каже да ли лажем или не. Не пада ми на памет да 
вршим било  какав притисак на тужилаштво нити сам се мјешао када у њихов рад  
нити имам намјеру  то да радим, нити сам квалификовао ово овај случај ни као 
убиство, и да није убиство или самоубиство или зарез  или било шта (вријеме 
извините вријеме је, хвала) Хвала. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Реплика односно криви навод г-дине Калабић 
нисам примјерила да вас је неко прозвао у својој дискусији. Изволите, криви  навод. 

ДРАГО КАЛАБИЋ: ...г-дину Крсмановићу требао би много тога у кратком 
периоду, касније ћу у дискусији везано за све ово данас, ово је врло тешка ситуација и 
питање јесмо свјесни у што  смо ушли и ја ћу о томе говорити јесмо ли по  први пут 
узели  истрагу у своје руке и јесмо ли све друге инструменте  искористили који  
треба онај да овдје пред очима јавности кажемо врло одговорно о чему се ради. 
Чињеница је такође да сам ја синоћ предложио и на Одбору за безбједност је 
изгласан закључак којим се овој Народној скупштини  предлаже да прихвати 
парламентарни надзор ако то сматра  за потребно и да се у најкраћем  року то 
проведе. та одлука је синоћ изгласана и договорен је наставак сједнице  и ја молим да 
се такав закључак овдје  достави на мој приједлог такав закључак. Има много тога да 
кажем зато  што сам ја овдје, видим г-дина Васића и још неке провео игром случаја, 
ако о нечему знам о овоме  много истрага и много увиђаја и много обдукција и много 
тешких случајева  гдје човјек убио троје своје дјеце и троје  братове и поредао на 
цести и кад истражни судија повраћа и моли да завршимо увиђај. Значи имам ја шта  
о томе да кажем, то ћу  рећи у дискусији, али г-дине Крсмановићу оно што сте ви 
казали  рећи ћу и своје виђење те деполитизације. Међународна заједница  је прво 
развластила МУП па онда је кроз несретне процедуре  путем ИПТФА најбоље људе из 
МУП-а отјерала  само зато што су имали ратну прошлост и наводно провела 
деполитизацију и провела кадровску  обнову  и сад иаммо о чему ви причате, у чему 
је проблем шта су онда  они то урадили шта је то био њихов циљ? Једини њихов циљ 
је био погрешна намјера да само удаље ратне  кадрове и да осталима буде свеједено 
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када су у питању  неке патриотске и неке  наша, нека наша осјећања  према 
Републици Српској и то сад одговорно тврдим јер сам у том учествовао. Тада нисам 
имао  ту представу мислећи да је исти задатак, сад ми је то потпуно јасно  да је то 
била невиђена  превара развлашћивање МУП-а онај и овај процес који је проведен, а 
потпуно се ја слажем да ми њега требамо организовати  и да буде добро одговорно 
али у интересу и под командом Републике Српске и ничија друга команда да је 
златна не прихватам и само ћу вас подсјетити да је Федерација по вашем налогу 
деполитизовала свој МУП а у ноћи кад је попаљена Федерација  и кад су паљене 
зграде Предсједништва Владе и  свих осталих дирекор њихове полиције није хтио да 
се јави ни једном државном функционеру,а  сваких пет минута  се јављао страним 
амбасадорима, и онда је њихово унезвјерено руководство  гледало како им се  пале 
зграде и сјећате се оног несретног попишаног Лагумџије кад је сједио тамо  и 
покисао и гледао како му је попаљена Федерација, а директор полиције сједи у 
страној амбасади  гдје му је речено не дирај ништа  и не покрећи ништа. За  онакву 
паљевину је ли покренута и једна до сада  истрага? – није. Је ли попаљено? – јесте. Је 
ли може полиција да не каже нешто значи професионално, стручно не улазећи у 
политику, е то вам је та деполитизација. Ја сам за ову врсту српске деполитизације да 
сваки полицајац буде на услузи грађанима Републике Српске  и да се дају сви 
одговори (вријеме) и то сам рекао г-дину Лукачу синоћ овдје не сме остати ништа 
неодговорено (вријеме) али аргументовано и о том ћу говорити  у својој дискусији и 
апсолутно стојим на становишту.... 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Хвала (говори искључен микрофон) Хвала, 
ријеч има  потпредсједник Народне скупштине г-дин Ненад Стевандић изволите. 
Овдје само да кажем да је потпредсједник користио криви навод и да је тад овај 
технички избрисана његова пријава  она је у рукопису овдје  забиљежена чисто да 
имате у виду. 

НЕНАД СТЕВАНДИЋ: Најљепша хвала г-ђо потпредсједнице, цијењене колеге 
чланови Владе, драги гости, Сигурно да  присуствујемо најтежој сједници до сада  
најнабијенијој емоцијама  са највише неслагања или са  слагањима које још нећемо 
да покажемо у чему се слажемо и са највише да кажемо  неразјашњених  ствари које 
могу остати  послије ове сједнице. Чули смо приједлоге за анкетни одбор  није лоше  
ни да то што каже г-дин Крмсановић и одбор за безбједност може се преименовати  
или кратко вријеме бити анкетни одбор. Све је у реду само све чињенице треба 
ставити на сто. Шта је проблем са анкетним одбором? МОжда је добро да буде сад  а 
не касније послије судских одлука. Ја сам био предсједник једног анкетног одбора  
саслушавали смо полицајце, тужиоце  вјештаке долазио нам је главни тужиоц  
Шврака, па тужиоци у предмету  г-дина Гарића убиство г-дина Гарића у Добоју  г-дин 
Рубил, свађали смо се са њима и то  је све остало на крају  смо дошли до судских 
пресуда које  ми не можемо да обарамо и не можемо да оптужимо судију зашто је 
прихватио један налаз  вјештака а није други налаз вјештака. Говорим да је добро да 
сад  у овој фази анкетни одбро за безбједност  има све ове документе које је овај 
ставио г-дин Лукач на сто, све оно што би могао тужиоц да каже на том јавном  
саслушању и све оно што би могао Давор Драгичевић  и људи који су са њим  да 
кажем такође да упоредимо на јавном  саслушању. Значи, мислим да Народна 
скупштина треба да ако се већ прихватила овога  нађе начин како ће ово третирати, 
да не буде Скупштина свађа и закључци ако се не  сложимо усвоји већина,  ако се 
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сложимо усвојимо сви заједно а провођење упитно. Толико о ставу око формирања 
анкетног одбора. А кажем енам ни добра искуства са сличним стварима али је фаза 
била поодмакла можда је сад боље вријеме, значи није нико паметан  ја само говорим 
оно како  је до сада било. Ја ћу вам поновити да су околности у којима се ова 
трагедија  десила слика од које ми не смијемо да бјежимо. Развој друштвених 
поремећаја  је бржи од развоја технологија, бржи је од развоја демократије. Прошле 
године је била рекордна запљена дроге у Бањалуци, то значи да је рекордно и 
допремљена.  Ми треба да се мало озбиљно позабавимо ради родитеља који ово 
гледају, који су најважнији сегменти у овоме они и њихова дјеца и да кажемо да је та 
трагедија настала у околностима када наша дјеца бораве  ноћу у градовима 
дискотекама, клубовима  гдје су изложена и онима који тргују дрогом и који се баве 
криминалом  и да је тај дио дакле њиховог живота  изложен свим могућим  врстама 
ризик. Он иде таквом брзином  да је ово велики аларм што се десило  са трагедијом 
Давора, Давида Драгичевића и Давора наравно и ми ако ћемо бити објективни  не 
можемо да се ставимо ни у чију позицију можемо да изразимо разумјевање али оно је 
ограничено. то нико не  може да зна како је тим људима. Ја бих можда био гори  од 
Давора, то нико не зна, разумјвање је ограничено јер нико  није у тој позицији, ко што 
би можда био гори од Лукача  да моје десетогодишње дијете  неко прозове. Не може 
бити разумјевања не можемо се поставити у позицију свих тих људи. то је оно што је 
објективно, али ми треба да видимо куда  наше дјеловање  може објективно да иде. 
Из свега онога што смо слушали  и онога што је говорио Давор без обзира на то што 
је посијано то зло сјеме  и омраза између Давора и руководства МУП-а да занемаримо 
ту врсту  емоције, бола, муке и то све остало, и оно што је износио Лукач а што нисмо 
могли  чути у смислу потврде или слично са тужилаштвом, оно што је спорно 
технички временски је вријеме задњих сат до два, и задњих 20 до 30 метара, гдје има 
мостић, гдје прије мостића има  отворена Црквена и ја не знам да ли је ту немојте ми 
замјерити овај кад Црквена набуја  једном је и коња однијела, не знам сад чини ми се 
тачно  али има и тај податак. Значи ту је се могло свашта десити и оно што каже 
министар Лукач он  не може, ту се могло десити убиство, могло десити да падне, 
могло свашта, али ми то не знамо нема камера нема свједока  тај дио је мистериозан 
и тај дио нико није  освјетлио нико нема ни претпоставку  и због тога дијела  
вјероватно  све коцкице не могу да се сложе. Можемо ли се усмјерити да покушамо  
да се сви ресурси МУП-а тужилаштва породице  било чега усмјере  на то што је остало 
спорно. Видјели смо да приче и о киднаповању и о тучи дакле да се оне временски  не 
поклапају јер се налази  и послије да кажемо  дешавања која су послије тог наведеног 
времена  гдје је младић неповријеђен или је у друштву  или у кафићу, значи  све може 
да  некако да се разјасни до тог задњег сат – два и тога  значи то је оно што је 
објективно. Је ли то што не знамо тих задњих сат – два и тих 20-30 метара  вриједно 
да створимо перцепцију а не доказе и да та перцепција  потпуно оправдано изазива 
невјероватне емоције. Ја људи хоћу све да разумијем. Нисам био у близини 
централног дијела трга, јесам около тамо долазе и моје колеге радници, долазе све 
партије, неки људи плачу, то је све стварање огромне перцепције а ми немамо 
кључне податке. Кључају емоције, шта може скупштина да ради? Скупштина може да 
има анкетни одбор  може да има закључке и мора да се усмјери и према тужилаштву 
да тражи да се сви расположиви ресурси усмјере  да тужилаштво објави  које доказе 
прихвата а које не прихвата. ЈА знам да раде јер су сад тражили из загреба 
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супервјештачење обдукционих налаза знам и  за те форензичаре из Словеније све то 
разумијем и треба да знате да оба обдукциона налаза кад су рађена су рађена 
додатна  питања тужилаштва,  тужиоц је рекао  шта хоће, гдје да види какав је муљ и 
тако даље, није то ничија произвољна активност, али оно што не знамо  према томе 
треба да се усмјеримо. Нема болније ствари од ове. Вјероватно би исто тако било да 
је  овдје био   не знам син Ристе Југовића или мој комшија Томо Добрињац који је 
остао без ногу кад је убијен Милан Вукелић, кад су дјеца  мени и др Алексића била  
неких 100 метара па их понио онај вал, Томо је остао без ногу он је мој комшија  ми 
заједно шетамо, дружимо се три пута је оперисан и ухо и ноге и то све остало, ја кад 
видим њега а сваки дан га видим  значи наравно да ми је криво јер 11 година није 
откривен убица, 11 година и то су нерасвјетљене околности. Мислим да  оно што ми 
можемо да радимо је закључак према тужилаштву и наравно да су људи који тврде  
да знају ко су убицу позову и да кажу. Ја да знам ја бих стварно рекао. Да будем 
искрен, нећу да говорим  да сам као и сви људи био лично заинтересован да видим 
шта се ту дешава и да оно што сам полемисао са г-дином Чавићем са којим сам се 
сложио да нама није мјесто на тргу да не беремо поене, нисам ни ја  био, био сам  у 
близини, он није никако, али ја сам био у близини. Није мјесто гдје ми треба да 
афирмишемо  било какву причу, али да послушамо јесмо. Када је Давор Драгичевић  
тражио да се политичке партије огласе  ми смо написали да нам је циљ истина  каква 
год да је и шта год да је  да се открије истина.  Значи не би се ни оглашавали да он 
није тражио да се изјасне политичке партије  па смо се изјашњавали, не би се нико  
оглашавао. Понављам, ми можемо да тражимо од тужилаштва да се овај случај што 
прије расвијетли. Кад будемо имали све  њихове доказе и тужилачку одлуку која 
сутра  може да  иде на неко суђење или на нешто друго ја не знам, онда можемо   
поново објективно да расправљамо  зато вријеме  можда имамо и тај да кажемо овај 
тај бајпас и за тај одбор за безбједност или овај анкетни одбор. Такође мислим да 
можемо да и у форми закључка или ће то министар чути да се појача видеонадзор 
свуда не само у Бањлуци гдје год имају те мрачне рупе и  то све остало. Веб камере су 
јефтине 20-30 марака, лако се постављају огромна је помоћ да  овдје није било 
толико веб камера ми би данас били  у још тежој ситуацији (говорите у име КЛуба?) у 
име клуба (изволите) Још  хоћу да подсјетим ови старији у Бањалуци знају `79. 
године испод Боске убијен најбољи ученик  електрошколе одликаш, убиле су га неке 
банде  које су се звали подземни ратници  и  имали по некима америчим филмовима  
неке оне прслуке на којима је писало ИСДСИ неки теко муње. Послије пет дана је 
полиција  пребила свакога ко је имао тексас јакну, ја сам своју спалио, био први 
медицински. Значи полиција мора да окрене и небо и земљу да се овакве ствари 
више не дешавају, то је била она полиција  која је и законски била да кажемо 
слободнија у то Титово вријеме и такод аље сада је много проблематичније са 
законом, али објективно мислим да  је туда треба да иде наш апел  или закључак да 
то буде  једна од осталих. Очувати институционалну снагу полиције мислим да не 
треба да причамо. Видјели сте највећи лешинар је Нермин Никшић,  он је отишао 
најдаље, он је рекао да треба укинути полицију. Посљедица је то  свих наших сукоба, 
подјела, ратова, неразумјевања покушаја да се нешто искористи. Као што знате 
специјалци који су опљачкали  су откривени и ухапшени  од стране наше полиције. 
Инспектори који су оптужени за продају дроге  су ухапшени и откривени  од стране 
наше полиције, није урадила ни СИПА-а ни ОСА ни ФБА, није баш да се не води о томе 
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рачуна  да се не чисти полиција изнутра, али као што знате они који су били 
окривљени за трговину наркотицима сад их је суд  чини ми се устаавни или врховни 
не знам који ослободио и вратио  на поновни поступак. Има дио који ми, говорим вам  
ово јер сам и у прошлом анкетном одбору рекао  да кад дођемо до суда дођемо до 
зида да прије тога урадимо што више можемо. Статистика, у задњих две године у 
Репубилци Српској је било 37 убистава. Једно је остало нерасвјетљено, то је убиство у 
Зворнику Ђокић Чеде. Када је навео  колега Чавка број убистава у Малмеу то је у 
једном граду у Шведском који има 270.000 становника, 67 убистава за задње двије 
године, само су два разјашњена. Ми док имамо још увијек  какву такву безбједност  
док пороци нису  ушли  у велике мафијашке кругове  обрачуне велике банде и тако 
даље, ми треба да искористимо  и да нам ово са трагедијом Давида Драгичевића и 
Давора и Сузане и све те породице  и наших суграђана и пријатеља буде окидач  да 
ствари поправимо, да изађемо из овога јачи а не подјељени или да се не дај Боже  око 
овога тучемо. Тежња за истином није тежња да се потучемо. Оставићу ово преостало 
вријеме  и хвала вам на пажњи. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем. Криви навод потпредсједница 
Владе  г-ђа Сребренка Голић, изволите 

СРЕБРЕНКА ГОЛИЋ: Е хвала лијепа, Поштовани потпредсједници Народне 
скупштине, уважени народни посланици, чланови Владе, Мислила сам да се не 
јављам  на почетку слушајући како су многи народни посланици предлагали да тече 
ова расправа, каже нема политиканства и те како. Слушам можда некако 
објективније неутралније посматрам има политиканства. Нажалост иако  је и  ово 
врло једна озбиљна тема врло тешка тема  али без обзира што има политиканства не 
сумњам да било ко у овој сали  од уважених народних посланика и свих оних који су 
присутни не жели да се истина сазна, а истина је само једна двије истине не постоје. 
Слажем се  и са г-дином   и Калабићем, и са Стевандићем који су рекли да је  
евидентан у задње вријеме  развој друштвених поремећаја, јесте. Гледам г-дина 
Ћулума гледам г-дина Лукача, никога у овој сали ни од позиције ни опозиције нисам 
чула да каже  па јесте ли ви нормално гдје можете неког квалификовати да је 
саучесник. Ја сам учила била сам на тим студијима која добро зна шта је саучесник. 
Имам овдје колеге који добро  знају шта је саучесник у кривичном праву, која је казна 
за саучесника, то је врло тешка, тешка ријеч  и тешко изговорена ријеч. Народна 
скупштина не може бити ни тужилац ни судија, ово је политички дом, политички 
орган и ми овдје сви заједно можемо тражити од тужилаштва  да процесе убрза 
онолико колико може, али не да убрза процесе на уштрб истине. Истину морамо  сви 
ми имати овдје, сви грађани Бањалуке сви грађани Републике Српске и шире који су 
укључени истину морају знати. Г-дину Ћулуму се спочитавало да му је неки рођак  у 
ланцу убица  и да зато полиција неће да га открије. Човјек данас ми рече да има 
дијете од 13 година, и како да се он сада понаша и како да реагује. Лично ја вјерујем у 
нашу полицију. Лично ми сви  вјерујемо сигурно нашој полицији. Заједно требамо 
дати снагу  нашој полицији да полиција што прије заједно са тужилаштвом дође до 
истине, истина је због свих нас, истина је због наше дјеце, истине због  дјеце која ће 
сутра да расту и да живе у Републици Српској. Сви смо ми прошли неке тешке 
тренутке у животу, али вјерујте у тим тешким тренуцима без обзира која  су времена 
била (вријеме) вјеровала сам и вјероваћу нашој полицији (вријеме) без обзира на 
појединце  који  у сваком сегменту и у свакој функцији постоје. 
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ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Реплика народни посланик г-дин Бранислав 
Бореновић, изволите 

БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: Мислим да је добро да причамо о потреби да се 
утврди истина. 45 дана ово траје, предуго траје, а било је од полиције закључено већ 
26.03. на оној пресс конференцији када смо добили одређене квалификације које 
очигледно до краја не стоје. Молим вас, немојте да игноришемо захтјев  човјека који 
је изгубио дијете, без обзира колико његов захтјев  снажан, он је болан, захтјев 
великог броја грађана који хоће само да знају истину ништа друго и ми све овдје 
тражимо неку врсту изговора знате јесте то, па пазите који је данас дан? Који је 
мјесец? доћи ћемо до два мјесеца од дана нестанка младића или два мјесеца  од дана 
проналаска мртвог тијела  а да уопште немамо званичну квалификацију да ли и на 
који начин  се о узроку  смрти од стране тужилаштва и ја стварно  не разумијем 
зашто увлачите политику стално, ту проклету политику кад тако морамо рећи. 
Зашто јавни сервис РТРС стално покушава наметнути политичку причу, ако смо се 
сви сложили нема политике, зашто, (добацивање) ма нема, немојте молим вас нема 
политике, ево ја хоћу да кажем  нема политике  и не смије је бити, не смије је бити. 
Људи овдје су животи у питању, овдје је безбједност у питању, немојте да се неко 
покушава крити  иза политизације, не, ја мислим да треба да причамо истим језиком 
у којем инсистирамо тражимо  захтјевамо од наших институција Републике Српске и 
полиције и МУП и тужилаштва и свих оних који су у суштини у рукама грађана 
Републике Српске  да нам дају одговор, да нам дају одговор шта се то десило. Није се 
десило оно што је саопштено, није се десило да је Давор Драгичевић скочио смоста у 
ријеку, немојте ме само правити будалом, немојте ме правити будалом да у то 
повјерујем. То се није десило, а то је кључни моменат. Како је страдао? Шта је узрок 
смрти? То је кључно, тај одговор немамо, све ово куда је ко  како се кретао, све то ми 
можемо да слушамо и немојте да користимо  ову говорницу за обрачун са неким 
људима  који нам се не свиђају, немојте то да радимо. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Реплика потпредсједница Владе г-ђа 
Сребренка Голић,изволите 

СРЕБРЕНКА ГОЛИЋ: Хвала уважена потпредсједнице, уважени народни 
посланици, 

Нисам успјела до  краја да искажем своју мисао, да је тужилаштво кључни 
орган  за разрјешење случаја Драгичевић. Данас сам први пут чула од уваженог 
министра Лукача комплетну хронологију догађаја. Био ми је споран онај снимак на 
тим неким апартманима ко  је уопште дао тужилаштву како су дошли и данас смо 
чули  како је дошло уопште до предаје и до активирања истраге по питању уласка и 
не уласка у ту кућу. Шта је на крају истина? Добро је данас рекао тужилац Лепир  и с 
њим је био главни тужилац, да је јавност данас обавјестио и да је обавјештавао 
јавност само у границама могућности онолико колико то истрага дозвољава, да се 
прави реконструкција догађаја , да се прикупљају поново  неки полицијски докази и 
они се, и они које је полиција доставила  да се ти исти провјеравају колико сам ја 
запамтила данас и да се ради тимски како у полицији тако и у тужилаштву како би 
јавност и грађани Републике Српске  и сви ми дошли до истине и сазнали истину. Да 
се разумијемо, није проблем само ово, проблем је иначе у друштву, проблем је и у 
нашој младости, проблем је и у кафанама, проблем је и у кажем и у васпитању нас као 
родитеља и васпитању наше дјеце. То је један широк  свеобухватан друштвени 
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проблем. Ми кад дођемо до истине, ми морамо сви заједно радити надлежне 
институције како би будућим генерацијама, будућим нараштајима  указивали на 
добре и лоше стране. Овај процес кроз који ће проћи Република Српска и комплетан 
овај простор носи са собом много тога ружног. Ми морамо  сви се укључити, почев од 
локалне заједнице, прво породице као основне ћелије друштва, од локалне 
заједнице, од институција Републике и свег осталог како бисмо кажем  дјецу, 
омладину и све нас  који су склони овоме и ономе  на неки начин сачували. Порока 
које омладина данас конзумира у неко наше вријеме то није било, а ја ћу рећи многе 
ствари потичу  из породица. Сад гледамо у неком  ширем контексту, али надам се да 
ће тужилаштво на основу свеобухватних налаза заједно са нашом полицијом  доћи до 
истине. Истине немају двије, постоји само једна истина и нама је свима циља да све 
истине се дознају да се зна тачно узрок  разлози али ни (вријеме) један разлог не 
може оправдати (вријеме) смрт било кога. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Хвала. Ријеч има народни посланик г-дин 
Горан Ђорђић, изволите 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Хвала потпредсједнице, Одмах желим  да изјавим саучешће 
породици Драгичевић и свим оним породицама  без обзира да ли су из Републике 
Српске Федерације и које су вјере и националности чија су дјеца убијена а  није 
дошло још до краја истраге, није се утврдила истина и правда. Посебно њима 
изјављујем саучешће јер њима је много теже. Да поставим ствари још шире да не би 
било случајно коментара и у ратно и у мирнодобском периоду ни то не раздвајам. 
Поред тога желим да кажем да сам предсједник једне политичке  партије зове се 
Напредна Српска и ни једним саопштењем нисмо изјавили  ништа у вези овога јер 
смо сматрали да не желимо ни у примисли ни у најави да овај случај буде 
исполитизован. Као народни посланик урадио сам само оно  што сам могао да 
урадим, а то је да ставим свој потпис  да дође до ове посебне сједнице  са малом 
надом да ћемо ми у једној нормалној расправи овдје  примакнути се  можда бар један 
цантиметар ближе истини, добронамјерној и да помогнемо. И зато вас молим да не 
би требало бити никаквих  реплика или кривих навода на то и више тог упорног 
понављања да се овај случај политизује. Овдје треба пронаћи истину и то је оно чему 
сви тежимо. Моји претходници су много говорили о току истраге  и ја нећу упасти у 
ту замку да коментаришем било шта око тога. Нити сам вјештак медицинске струке 
нити сам полицајац, нити сам истражитељ и ја то апсолутно не могу рада радим и то 
је потпуно  јасно, али као народни посланик и као грађанин знам шта хоћу од државе, 
као и велика већина  људи. Хоће да имају плату, топли дом,  социјално  пензионо  и  
желе да буду безбједност, безбједност желе, хоће да буду сигурни. Народни 
посланици и именовани функционери из Владе Републике Српске више пута су се 
поштапали на своје породице, па сви у Републици Српској имају породице зар ви 
нисте помислили можда  зашто се дешава овакав бунт народа  зашто се дешава 
овакав бунт народа, па зато што свака мајка у Републици Српској сад кад јој дијете 
има тинејџера излази вани дупло страхује, таква је клима направљена. увијек 
родитељи говоре својој дјеци дођи раније па га провјеравају и тако даље. Сада је тај 
страх повећан, сада се по пет пута зове, сад се говори немој излазити немој ићи на 
ова или она мјеста, сви су у страху, а из тог страха за своју породицу људи излазе  на 
улицу, ја их потпуно разумијем и шта је и у чему је ту проблем, у чему је ту проблем?  
Што очигледно  људи се не осјећају безбједно. Има још један угао  било је претходних 
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година доста неразјашњених убистава готово јавна тајна у Бањалуци да у последње 
вријеме поготово. Све више присутни су наркотици на улици. Сумњало се у неком 
ранијем периоду  да постоји спрега  између људи који се баве продајом наркотика  и 
неких структура у МУП-у. Данас су људи сами у својим главама рекли више не 
сумњамо, ми видимо  да ту нешто има и зато смо овако бијесни  и зато излазимо на 
улицу и хоћемо истину, али хоћемо истину брзо, јасно, немојте нам замагљивати, 
зато и ја данас и говорим  овдје у Народној скупштини о томе. Нема говора да неко 
жели поготово не ја да говори о МУП Републике Српске  као једном од стубу друштва, 
стуба овог друштва који брине о безбједности свих нас као лошем министарству, ма 
није тачно. Неколико хиљада људи свако јутро устаје иде на посао, раде прву, другу, 
трећу  смјену, од тих својих плата за које мислим да су мале враћају кредите и боре се 
за живот и раде поштено свој посао. Стотине службеница  које не раде полицијски 
посао раде у администрацији поштено раде свој посао и систем функционише, а онда 
због неколико непромишљених потеза  због неких неистражених истрага у које се 
углавном помињу  имена неколико или неколико десетина људи баци се љага на 
цијелу полицију односно МУП. Ја не желим  тако да говорим, ја мисим да МУП ради 
огроман посао сваки дан. Па зар МУП не смета  зар водећим људима  не смета да се 
тако лоше говори о МУП и сада овдје морам јасно да вам изнесем став за ову 
ситуацију је примарно крива веома лоша конференција за штампу која је била много 
недоречености. Обраћам се вама директоре полиције извињавам се што се  вама 
окрећем министар није ту, било је много нелогичности  које су само биле 
акцелератор ових свих дешавања, да сумња буде сваки дан све већа. Много нејасноћа 
има овдје погорово иритира даљи став министра унутраших послова који се брани, 
не брани него покушава снажним ставом да наметне  неку истину да је све било у 
реду и да није било пропуста и да је то све нормално, ма није нормално и не би МУП 
никад да није овог  притиска јавности  било скинуо ознаку тајности па смо имали 
овај читаво слагање шта се дешавало, ја као грађанин могу овај званични документ  
ја га могу узети здраво за готово, али и око  њега могу неке ствари да се запитам и на 
крају као она серија која иде  у наставцима, па ето  само фали онај крај да се сними 
друга сезона, наравно да ништа не знамо, остало оних кључних 20 метера које није 
под камерама и опет ником ништа. Ово једноставно неће стати зато што  људи не 
желе да живе у страху, хоће да виде шта се десило каква год да је истина она је 
ослобађајућа, она је ослобађајућа  за све породици ће остати бол, али ми ћемо бар сви  
знати како ствари стоје и да видимо гдје шта не штима. Сад кад би ја био малициозан  
па ја би могао да кажем министру  па министре погледајте шта се дешава  ви сте ево, 
ево ви сте били на службеном путу, нисте били  ту, значи кад ви нисте ту  погледајте 
шта се дешава у полицији, какве се изјаве дају, какве се конференције за штампу 
сазивају, како се доносе одлуке на пречац. Па поштено је  и рећи да се погријешило. 
Па из овог извјештаја смо свашта ми сазнали ко је желио да слуша. Ево ја сам рецимо 
сазнао да нама и  кафићи  раде у пола три у Бањалуци, то је сад  питање већ и за град 
Бањалуку, не ноћни клубови који за то плаћају екстра порез па су регистровани. Како 
сви раде у 2,40 и 2,30 у центру Бањалуке о чему ми причамо?  

Па чујемо да је смеће у каналима, па чујемо да нема расвјете. Свашта се кроз 
онај извјештај  може видјети колики су сви наши могући пропусти, како се отворено 
точи алкохол, како је тамо нека дјевојка малољетна, каже њен малољетни брат, па и 
тај малољетни брат је конзумирао ту нешто је сједио је ли тако, како је то могуће? Па 
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то су узроци могући, то су могући узроци. Такође сматрам да и ова цијела моја 
расправа  иде у добронамјерном правцу да  ми желимо да имамо јаке институције, 
желимо снажан МУП да нам се ово више не дешава. Не могу да схватим да министра 
унутрашњих послова устане и каже, цитирам, помињао је новинара Васковића који је 
има блог који је по прилично популаран  блог јер човјек  има, да ли је заиста на 
извору  информација, али има такав стил  писања  да је широко праћен. Износио је 
разне квалификације  и каже: ''Тужилаштво неће да испита Васпковића''. Ја сједим 
као грађанин  и народни посланик и слушам како министар унутрашњих послова  
стоји испред мене 10 метара, 20 метара лијево  крај мене је главни тужилац окружни 
и он њему  у очи каже тужилаштво неће да испита Васковића, па у некој нормалној 
земљи  то, не да би пљуштале оставке, па то би земља горила, па устао би овај 
тужилац и рекао  министре шта ви причате, поднесите  пријаву  има да буде 
процесуиран одмах, а ми овдје као да смо под неком амнезијом  слушамо како се 
препуцавају тужилаштво и МУП. Молим вас, тужилаштво и МУП се препуцавају, па то 
ствара мени несигурност,ако они не могу међу собом, да ли је све у реду унутар и 
МУП-а (вријеме г-дине Ђорђићу, хвала).... 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Ријеч има предсједница Владе г-ђа Жељка 
Цвијановић изволите. 

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Дакле, хвала лијепо само мало пажње зато што желим 
да овако јавно демантујем једну одвратну безочну вијест и лаж која се управо 
појавила и то намјерно  прије вечерашњег окупљања у шест сати, а појавила се на 
телевизији БН ја никад у животу  нисам  за разлику од вас опозиционара  прозвала 
именом и презименом ни једну телевизију ни једину медијску кућу ни једног 
новинара, а сад то морам да урадим. Дакле, вијест у којој се каже како сам ја издала 
наређење, како сам тражила на свом страначком састанку и тако даље да полиција 
воденим топовима и  на не знам  који начин растјерује људе окупљене на тргу је 
дакле лаж и ја је демантујем. Она је смишљена наравно  намјерно и пуштена намјерно 
прије вечерашњег окупљања  а знајући вјероватно  да се ствари у овој Скупштини  не 
одвијају на онај начин како многи злуради који користе и породицу Драгичевић  и 
који бацају љагу на полицију Републике Српске  на нас све овдје који се налазимо  у 
институцијама очито незадовољни, дакле тиме да се ствари баш и не крећу онако 
како су они то наумили. Дакле, ако је то слобода коју ми желимо својој дјеци да свако 
свакога може да направи или назове лоповом, да може он да оде корак даље   па га 
назове убицом, саучесником, па да може онда  да измисли  овакву једну одвратну 
страшну лаж онда хвала лијепо ја не мислим да је то слобода  коју ми треба да 
правимо своју дјецу, а кад већ говоримо  о тежини јавне ријечи или одговорности за 
изречену јавну ријеч нећу прихватити друштво у којем  један опозиционар или један 
новинар  може неког другог  да назове на свакакав начин, а да онда кад се ви  
обратите или кажете да ћете пред правосуђем тражити заштиту од тога, онда сте ви 
неко ко крши слободе, онда сте ви неко  ко што сте режим, онда  сте ви неко ко сте 
тиранин и тако даље. Дакле, улазимо у врло озбиљну  фазу и ја сам очито неког 
испровоцирала данас својим  говором за који  иначе мислим да мени није типичан, а 
и ви ме дуго знате па знате да ми није типичан, али заиста осјећам страшно гађење 
страшно људско гађење иначе осјећам  над оним   што су људи у стању да ураде једни 
другима, а поготово  над злоупотребом туђе боли јако се срамим још увијек  што 
уопште сједим овдје и причамо на овај начин и стидим се што постављамо питања 
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једни другима за који знамо да и ми немамо те одговоре, али добро. Ево пар ствари 
које сте рекли и некога је забољела једна друга ствар коју сам ја овдје рекла. Ја сам 
питала  како окупљање постаје покрет? Ја желим да ми се то каже, ја се не плашим 
демократије нити се ико овдје плаши демократије, али причаћемо од сада јасним 
језиком. Ви сте као народни посланици и није вам први пут имате право да тражите 
поправљање рада сваке институције, али и ви и многи други и многи они из Сарајева 
и многи они који су  странци покушавате упорно да криминализујете МУП. Одвајам 
ово што ћу сад рећи од ове страшне грешке  коју сте направили што сте сазвали ову 
Народну скупштину  и у којој заједно с вама морам да учествујем у тој грешки  дакле 
ограђујем се с овим  што ћу рећи нема породица Драгичевић, нема везе  ова трагедија 
која се десила, нема везе ништа. Ушли смо, е сад кад смо ушли у процес из њега се не 
може изаћи правилно, онда кад поједине  расправе смјештате  у институције гдје им 
није мјесто не можете изаћи на прави начин. Дакле, све што ћу сад рећи одвајам од 
свега оног због  чега сте ставили  ову тачку на дневни ред, а поготово од људи и 
несрећног дјетета које је страдало и његових несрећних родитеља  дакле сад ћемо 
причати неким другим језиком, а понукала ме ова одвратна лаж која је речена на БН 
телевизији. Прво, дакле полиција је већ одавно мета разно разних  атака. Прво, 
причала се прича  а прије тога и многе друге ствари, о паравојним формацијама је ли 
тако? Причала се прича о набавци оружја, причала се прича о руском утицају  о слању 
специјалаца на обуку у Русију  а никад нико од тих таквих  ко паметни који су то 
причали није споменуо сву другу сарадњу коју наша полиција има  и са западним 
земљама и са њиховим формацијама  и учешће у заједничким акцијама и у крајњем 
случају ево и неким тренинзима , семинарима и свему оном што иначе данас  раде 
све нормалне полиције свијета па тако и ради полиција Републике Српске. Не 
прихватам тезу у којој се полиција Републике Српске криминализује. Прихватам тезу 
као човјек, као политичар као предсједник Владе да у свакој институцији па тако и у 
МУП постоје добри и лоши, али ви сте се и данас овдје позивали на један предмет, 
гледајући га само с једне стране. Ви сте нам и данас овдје причали о томе  како се 
десила велика пљачка у којој су учествовали специјалци  који су покрали новац и 
тако даље и наравно да сви кажемо да је то јако лоше, али нико није рекао да су ти 
полицајци који су то  урадили доспјели тамо гдје су доспјели  захваљујући њиховим 
колегама а то значи добрим полицајцима који су радили свој посао. То се нико није 
дотакао је ли тако? Причате нам, па не знам да ли да вас прозивам именима, јер 
мислим да је лоше вријеме  тотално да ми то радимо, али ево један посланик каже: 
хоћемо да спријечимо политизацију полиције, стављање полиције у функцију СНСД 
не знам ни ја чега и причате да имате доказе. Ево гледајте нешто ја сам у СНСД 20 
година, од како постоји, тамо сам да, и високи сам функционер СНСД, предсједник 
сам Владе, прије тога сам била министар, била сам у Кабинету предсједника Додика 
који је и тад као и сада био предсједник политичке партије. Сад као предсједник 
Владе  имам око своје куће обезбјеђење као што знте то је прописао закон нисам ја 
себи. Ти људи који раде  су за мене људи у униформи часни, тамо има људи који 
припадају  ево странци, ја знам г-дина Чавића нити су они имали са мном проблем, 
нити ја с њима због тог, нити треба да имамо, ни да они мене гледају  другачије, нити 
ја њих зато што имамо нека политичка опредјељења кад кажем припадамо не 
морамо бити формално припадници и тако. Дакле, не могу да поднесем као човјек  да 
ми улазимо у причу око тога да треба да криминализујемо цијелу једну институцију. 
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Многи од вас нису учествовали готово сви у оном дефилеју који је био заиста 
спектакуларан. Нисте учествовали тамо зато што су поједини од вас  многи ви и не 
знате то, али неке ваше колеге знају сад се вама обраћам можете ми замјерити 
колико год хоћете, нису учествовали зато што је већ прије тога направила та прича  о 
паравојним формацијама и тако даље. Већ се радило, радила машина, ради машина 
против нашег МУП-а као што ради машина против многих других  институција. 
Слушам вас двије године  најмање како прозивате РТРС како прозивате СРНУ 
прозивате их због наслова, али у реду да неки други медији зато што су приватни је 
ли тако слажу као што су ово сад слагали у циљу дакле стварања проблема између 
мене и окупљене групе зато што Жељка Цвијановић је сматрала и даље сматра да је 
ово погрешно што радимо да се нисмо требали оглашавати да нисмо се смјели 
утркивати и сликати  са несрећним оцем, да то није њему никаква подршка  никаква 
подршка није то  што се насликате  тамо и упалите  свијећу, него треба да тражимо 
од наших институција да ураде свој посао. Тражимо од тужилаштва да уради  свој 
посао јер је то њихов задатак, није ваш задатак и немојте да лажемо сви народ  да 
мисле да очекују неки феноменалан исход ове сједнице зато што се забога једна  тако 
тешка тема нашла у Народној скупштини. Дакле, ми у заједно учествујемо у великој 
лажи и у великој обмани да не причам какве су се приче причале  за све ово вријеме. 
Ми смо намјерно ћутали, намјерно се нисмо оглашавали не зато што неко нешто 
крије, не зато што  неко негдје  има своје прсте у нечему, али људи ово је изашло из 
оквира нормалног. Рекла сам малоприје дођемо до тога  да прозивамо Лукачевог 
сина, дођемо до тога да  функционер СДС-а прича, дакле СДС високи функционера 
који  прича како некоме није  дат телфон зато што тамо је била та и та преписка, ево 
ја имам овдје  све за годину дана од свију  да само знате. Ја се од политичког олоша 
браним чињеницама па ћемо видјети ко је кога звао,  доста више, морамо престати да 
се понашамо  на овај начин, морамо престати да лажемо, да протурамо лажне вијести 
да стварамо лажну слику људима који се окупљају на тргу од којих сад ћу рећи и ово 
има оних који су јако добронамјерни и сигурни  овако ко што каже г-дин Ђорђић 
забринути, наравно да људи хоће, па то је природно, па природно је да бринемо  за 
своју дјецу и да бринемо за туђу дјецу. Ви кажете знате каже овај увијек, хоћете да 
кажете како сад има неких мјеста гдје се може излазити – гдје се не може  излазити, 
увијек су родитељи упозоравали  своју дјецу да има мјеста  на која се  иде на која се 
не иде. Ја сам расла у периоду кад су постојала два кафића у граду, два кафића па се 
знало како се каже гдје се може  ићи, гдје се не може ићи, зашто је то другачије? О 
томе да данас има више изазова то је тачно, али није суштина да ми кажемо зашто 
код нас има нечега, него је суштина  да наше инсти,  наравно да јесте и наравно да се 
на томе треба радити и да свако зло треба сузбијати, али је суштина у томе да јачамо 
своје институције да могу свако зло  да умањују, смањују да не будемо  наивни  и 
кажемо  искрјењуј то нигдје није могуће. Према томе, јавна ријеч у којој свако 
свакоме може само зато што је политички неистомишљеник да каже шта хоће и  ви 
хоћете да вјежбате  живце на министру или вјежбате његове живце на министру 
Лукачу тако што ћемо га изложити безброј пута да му неко каже да је саучесник да је 
ово – да је оно и тако даље и мислите да није ни мало  човјечно и нимало природно  
да неко каже ја ћу ићи приватном тужбом  против тога, је ли не могу другачије да се 
браним. То је вама неприродно, то је режим је ли тако, режим је кад се ми бранимо од 
разних ствари измишљених, подметнутих лако је доћи и рећи  је ли тако  да неко 
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подмеће доказе, зашто ви то људи не докажете, зашто ви то. Ја не желим да носим 
одговорност ни за кога. Ја сам родитељ као што сте и ви родитељ и ви вјероватно 
гледате по мрежама  кад су вам  дјеца била  последњи он-лајн шта су радили. Је ли ви 
мислите да неко оде па неко дјете своје може  да покрије, а други неће да га обиђе 
или да га покрије и  да види шта ради, о чему ми причамо овдје? Као једни су 
монструми и  о њима је стало да нешто не знам ни ја шта сакрију, а  други су добри и 
забринути. Сви смо ми г-дине Ђорђићу забринути, ми смо сви родитељи, ми сви 
ваљда нормално нормално треба да желимо боље друштво у којем ћемо развијати 
наше институције  и у којем ћемо градити корак по корак  ствари а не урушавати. 
Која је ваша сатисфкација да дођете и да кажете има МУП је такав зато што су се неки 
специјалци отишли тамо и покрали неки новац, а не ви, а немате ми сви, сви говори, 
не ви, сви већ сам вам рекла не ви, али немате ни мало сатисфакције  да кажете имају 
неки полицајци који су их похапсили је ли тако и онда ћете вјероватно доћи и рећи  
како то има само у Републици Српској то нигдје више нема на бијелом свијету. Ми 
требамо причати о безбједности ја се слажем, али ми жао што ви нећете да причате о 
безбједности  на начин да као озбиљни људи  видимо шта се то дешава и шта треба 
да унапређујемо. Хоћете да причамо  како је све црно, није све црно, није све црно, 
нормално да нећемо и да не волимо да се деси било какво потезање ножева, нећемо 
да се пуца нормално да нећемо, а је ли мислите да ћете добити бољи систем  тако 
што ћемо водити скупштинску расправу на овај начин  на овај начин. Поновићу још 
једном јако се лоше осјећам, прво зато што сви заједно  обмањујемо, обмањујемо 
породицу, ми њима не можемо  помоћи, ми можемо направити јавну расправу о 
неким питањима, ми не можемо  дати одговор ни на једно њихово питање  људи ми 
то не можемо. Они су очајни, па нема,  и још других ствари. Баш ме интересује шта 
ћете ви закључити као народни посланици, ево ја себе изузимам овдје, изузимам и 
Владу, шта ћете ви закључити  кад смо сви тако доведени у ситуацију  да једни 
предлажу и тестирају друге  да ли ће прихватити Скупштина  други прихватају зато 
што знају да  би сасвим било је ли тако ненормално  кад неко тако нешто предлаже  
да ви то одбијете, шта је резултат вашег рада као народних посланика, не мислим да 
стављам Владу изнад Народне скупштине, само сам јако забринута  да идемо сви у 
погрешном правцу. Забринута сам чињеницом  да можете да злоупотребите  било,  
не ви посланици, ми , ми сви да било кога у нашем друштву злоупотребимо, ја сам 
забринута тиме, да га обмањујемо, да причамо како неко води рачуна и како нека 
дјеца и тако даље,  па не правимо  ми разлику међу дјецом. Овдје је г-дин Чавић давао 
неко ето лични став из личног искуства и други смо рекли да имамо свој став имамо 
своје искуство и није нашој лако дјеци носити терет што смо ми јавне личности, то 
њима није лако, али то нипошто не значи да су наша дјеца изнад неке друге дјеце. 
Није лако бити родитељ, није то лако, то је најтежи  задатак који имамо у својим 
животима, јер никад колико год су нам стара дјеца  имају годину нису престали да 
буду наша дјеца  и да нас није мука и кад се закашљу а не камо ли кад оду у граду и не 
знамо гдје су и шта ви сад хоћете од овог. Дакле, институције ће радити свој посао, 
они ће довести то до краја. Тужилаштво је надлежно за питања која ви постављате  
овдје једни себи другима постављате министру да  вам даје одговор, које опет, опет 
му постављате оно што је у надлежности тужилаштва, изврчете ријечи које кажемо 
(добацивање) све сте ви то послагали, мени је то жао, све су вама на  удару РТРС који 
прича причу која се некоме не прича па је на удару, па је СРНА та која ништа не ваља  
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зато што не знам ни ја  шта није урадила, сви су други сасвим у реду и сви су други 
тако професионални и ми смо такво једно друштво са једном огромном  слободом 
гдје требамо да скинемо капу једни другима. Дакле, не дозвољавам да се прича о 
полицији на тај начин. Да ли има кривих у полицији и да ли има оваквих и онаквих 
има ко и свугдје, ко и међу нама овдје, свакаквих има. Хвала лијепа. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала.  Криви навод уважени народни посалник 
Горан Ђорђић, изволите 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Поновићу још једном да не би био погрешно схваћен, 
говорићу јако брзо, зато што је прекинут пренос када сам  говорио. неколико хиљада 
људи ради у МУП-у веома поштено раде свој посао примају плату, иду у прву, другу, 
трећу смјену од те плате враћају кредите  баве се разним пословима и чиновничким 
и у полицији  су али због пар или пар десетина не одговорних припадника МУП-а 
баца се љага на цијелу институцију. Ја сам против тога. Ми желимо снажан МУП 
Републике Српске и то је то. На питања око специјале да о овоме нешто кажем, па не 
питам се ја како су ти специјалци завршили у затвору па наравно да их је неко из 
МУП-а ухапсио, ја се питам како су завршили у специјали уопште, какви су они такви 
са оволиким провјерама уопште дошли у специјалу  у полицију  а камо ли у 
специјалу? Има ли толико ширине и простора да смишљају и да раде  то што раде, па 
зато су их судили, па наравно да су похапшени. Па има ту, то је мало комплекснији 
посао, мислим да је колега Калабић почео о том прича и Гламочак они су били у том 
систему претпостављам да ће и Стеванчевић, а мало се то другачије сортира  од 
почетка када се прима, али то су биле и добронамјерне колеге које су говорили када 
да ту треба мало другачије сито да буде, а не само сито рецимо  неке књижице 
између осталог. О том се говорило. Морам вас исправити предсједнице Владе, морам 
вас исправити, није тачно да се нисте оглашавали, ви упорно покушавате  да увучете 
политику у овај случај, само сте пуштали пробне балоне. Не можете ви као фисоки 
функционер да кажете ћутали смо нисмо ништа говорили Васић, Тукић, 
Миловановић, је су ли то чланови органа странке?-јесу, шта су они све писали, 
наравно да јесу, сад ћете рећи СНСД демократија па свак говори шта хоће. Нек говори 
шта хоће, али не можете  онда ви као потпредсједник, предсједница Владе, 
потпредсједник странке да кажете ми се нисмо оглашавали, значи нетачна је 
квалификација. Зашто смо, зашто  некад поменемо тај РТРС тај наш јавни сервис, 
зашто га помињемо? Па ево колеге су говориле због тих таквих наслова страшних 
који скрећу причу у неком другом правцу. Па ево јуче су пренијели вијест са једног 
фејзбук профила па замислите  човјек сјео и назвао фејзбук профил ВРС да збуни 
људи као то Војска Републике Српске  а приватно лице сједи иза  тога и говори  тамо 
како ово сад треба урадити релативизацију  овог случаја колико је људи изгинули у 
рату, а кад сам ја почео своју дискусију прије 15 минута, одмах сам се оградио и у 
вези тога јер очигледно предсједнице Владе неко сједи и смишља  и упоран је у томе 
да потпуно релативизује овај случај а РТРС као јавни сервис обраћа пажњу чак и на 
неки фејзбук профил који је јуче постављен. (хвала) па немојте мислити да се то 
дешава случајно, нисмо ми баш толико неуки. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Ријеч има предсједница Владе изволите 
ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Жао ми је г-дине Ђорђићу нисмо се разумјели, односно 

ви мене нисте разумјели. Ја уопште нисам рекла ''ми'' и под тим мислила  на СНСД 
већ сам мислила ''ми'' као Влада. Ресорни министар је учествовао на одређеним 
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емисијама покушао да објасни одређене ствари ви сте  то све испроблематизовали, 
човјек лијепо рекао до сада  нечега нема, настављамо да радимо. Дакле, кад сам 
рекла ''ми'' мислила сам на Владу, нисам мислила на СНСД јер ми се гади да 
политичке партије  било која да је то гади ми се. Прво, да обмањујете унесрећену 
породицу било која партија, чак и моја да то ради, чак, значи овдје је,  не, ово је ствар 
људскости и принципа  ово није ствар политике да сте ви на једној а ја на другој 
страни, ја кажем како ово посматрам, посматрам на начин да ми се гаде да се 
политичке партије утркују након што се деси једна  оваква страшна ствар, а још више 
ме изнад тога ми забринутост апсолутно прави  ако смо у стању да  под плаштом 
пружања помоћи  несретној породици ми заправо компликујемо ствари или кад 
говоримо како неко прави притисак а нећемо да признамо да и ово што данс радимо 
представља притисак и бојим се да не чинимо никоме добро. То је мој став. Дакле 
нисам ја рекла ми СНСД, ја сам рекла ми Влада и нисмо се оглашавали. О политичким 
партијама  што сам рекла то и мислим и баш сте са мном начисто код мене нема  да 
кажем једно, а мислим друго, ја баш све кажем што  мислим. Е баш се ту, ја  знам да 
вам се не свиђам, ни ви се мени не свиђате  али бар сте ту на чистом на терену код 
мене нема да је лијево  или десно, ја што мислим то кажем. Ово је нељудски, 
нељудски, хтјела се злоупотребити  ова скупштинска сала  нељудски је, ви можете 
рећи да хоћете, ми смо сви саучесници у том нељудском чину јер ми не можемо 
помоћи породици тако осим да тражимо да институције раде свој посао и колико 
пута то  морам да кажем. Онај ко је крив у процедуралном у сваком другом  и 
страшнијем смислу иако се  до таквог  неког дође или покаже да је неко погријешио у 
процедурама или неко не дај Боже починио неко дјело, па људи  моји  тај неко треба 
да одговара. Ко кога треба да  крије од ових људи или не знам од ових,  да падне 
цијели систем зато што се неко крио, о чему ми причамо овдје? О чему причамо? 
Причамо о томе да очито вас нервира што  ја ово кажем, али ја ово мислим а и ви  то 
знате у себи да је ово све тачно овако, да је све тачно  поигравамо се са људима који 
су већ довољно унесрећени, ширимо међу нашим грађанима лажну причу  да МУП 
није тај који ће их заштити,  изнивите ко је онда  тај  који ће их заштити. Сједељка са 
неком амбасадорком или амбасадором ће заштити је ли тако наше грађане, то ви 
мени хоћете да кажете  или неко други. То ће помоћи, али неће помоћи МУП, ја сам, ја 
не знам колико пута то да кажем. У свакој институцији у свакој породици  у сваком 
колективу има добрих има лоших. Суштина је да систем одбацује  лоше и да 
промовише оне који су  добри и да генерише друге  који су добри. То је суштина 
система институција. То, а да ви причате  како ће неко отићи  по савјет и сјести у неку 
кафану  са неким амбасадором  и он ће ријешити проблем којим се ми данас бавимо и 
тај ће  знати или да лажемо наше људе да им кажемо овдје је пошаст  нико вас не 
може заштити. Дакле, наше грађане  може заштитити наша полиција и наше 
институције. увијек сам вјеровала у наше институције и вјероваћу у њих. Исто тако 
знам да су оне  суочене са бројним проблемима, али исто тако знам да нашим 
грађанима  нема већих пријатеља од њихових институција. То што се нуди са стране  
то што хвата нашу несрећу и унесрећеног човјека  неког  у то не вјерујем, у то не 
вјерујем. Ако случајно ја одем са овог засједања  молим да ми то не замјерите. Ово је 
велика грешка што ми данас причамо овдје, ја  сам рекла да је велика грешка  да ми 
мртво дијете развлачимо  овдје  а  имају органи који треба тиме да се  баве. Велика је 
грешка да се ми и данас  и сложимо и не сложимо све је велика грешка, да нисам 
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дошла онда бисте причали као што сте ви мене г-дине Вукота Говедарица  прозивали 
да ви очекујете  моје присуство. Прво не знам шта ви  мене позивате   на тамо гдје 
сам ја рекла да ћу доћи. Ја ћу  овдје доћи као и други људи, ви мислите да је исправно  
ја мислим да је грешка. Немојте ме прозивати. Прозивајте ме за политичке теме, 
немојте ме прозивати кад је туђа несрећа, јер је данас тешко бринути  о нашој дјеци и 
у кући и кад оду из куће и хоћете да кажете друштву да смо га затворили онда бисте  
рекли у овом друштву нема ничега, режим све затвори  ништа не може, немају дјеца 
гдје изаћи је ли тако  и то бисте онда рекли. Никад вама човјек  не би право урадио. 
То је немогуће урадити, друштва  су отворена ствар је како се односимо. Знам многе 
људе колико су толико много уложили у своје породице, а таква су им се чуда 
страшна дешавала. Многе који су се страшно пуно посвећивали, дакле зов улице  је 
људи јачи од оног што породица  данас промовише, нажалост јачи. Зов друштва 
тинејџера  је јачи од оног што говоре  мајка и отац, само  у једној секунди кад се 
уморимо да причамо једно те исто  иако нам не дају да  им причамо је ли тако говоре 
прођиме се више, да знајте  да смо направили грешку као родитељ, само једног дана 
кад смо ућутали да причамо  о томе и да гњавимо своју дјецу тим стварима. Немојте 
ме прозивати, нећу вам одговарати на ове теме. Све што се тиче политике, 
политичких тема ја сам вама на располагању да са вама укрстим сва могућа копља. Ја 
у овом  нећу више да учествујем, јер је неморално. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. криви навод уважени  народни посланик 
Илија Стеванчевић, изволите 

ИЛИЈА СТЕВАНЧЕВИЋ: Хвала г-дине предсједниче, Па не бих се сложио са г-
дином Ђорђићем. Он је многе ствари  изрекао данас онако како би требале да се раде 
____ кад је рекао да се МУП  и тужилаштво препуцавају не знам јесте ли мислили на 
овај конкретан случај или је иначе, а ја знам  радећи послове које сам радио да два 
органа гоњења као што је МУП и тужилаштво боље не сарађују  нити  су сарађивали 
било када  укључујући и  с њима и суд, тако да не видим никакав разлог како се 
могло десити  то ако сте мислили и код нас, међутим иначе кажем да  та два органа 
сарађују  и да МУП  у 70% случајева открије дијело  па тако рећи да тужиоци имају 
готову ствар  само им лако подићи оптужницу и онда то иде тако. Међутим, не бих 
рекао, мислим да и ви нисте имали чврсте доказе зато.Међутим, овај истрага да је 
ствар озбиљне природе довољно је схватило и МУП  и окружно тужилаштво истрага 
је у току и добро је што је министар унутрашњих послова ову ствар  пребацио у 
надлежност крим полиције, уозбиљио ту ствар до те мјере да јер су се у код вршења 
увиђаја у крађи која је извршена у приватној кући  издешавале неке ствари које нису 
својствене органима унутрашњих послова да се пријави крађа, да се не изврши 
увиђај због тога што је мала вриједност ствари, међутим довољно говори  о томе да 
је то тешка крађа јер је  извршена нарочито дрзак начин овај док је породица била у 
кући, па је питање  не зна се је ли овај тај ко је улазио у ту кућу отворио подесним 
кључем врата ушао, је ли те ствари које су код њега пронађене   украо или је те 
ствари купио или је на неки други начин дошао  у посјед тих ствари, тако да има  
доста ствари које се морају разјаснити у вези са увиђајем који није извршен а којег је 
требало извршити и оно што се види на тијелу овај покојнога Давида да повреде 
упућују на закључак да би се могло радити и о насилној смрти и због тога ће МУП  
односно окружно тужилаштво уложити одређене  напоре и дати одговор овај и  
породици која је доживјела то што је доживјела и дати одговор јавности  кад 
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предузме одговрајуће мјере у складу са законом иако буде требало утврди чињенице  
да некога и оптужи и мислим да је то једно. Иначе, ми данас на овоме састанку треба 
да штитимо институције система (хвала) ни у ком случају било којег појединце који 
ако треба нека одговарају. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала г-дине Стеванчевићу. Уважени народни 
посланик Недељко Гламочак криви навод. 

НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Хвала предсједниче, Па ево у више данашњих дискусија  
понавља се и заговара  теза ево задњи пут је од премијерке Цвијановић  да неки 
покрет да неко ставља мету на МУП да је МУП нечија мета и да МУП жели да се 
растури је ли. Ту тезу је изнио и г-дин Лукач  конкретно кад је у питању моје име, да 
ја констатнтно радим против МУП-а  у којима сам радио и ја и г-дин Лукач и многи од 
нас, и многи  који  нису данас са нама  стварали смо МУП и крварили смо за њега и 
ову Републику Српску, али премијерка ово није Република Српска за коју смо се ми 
борили  у којој треба да живе наша дјеца. Ово није МУП које треба да штити нашу 
дјецу, у томе смо проблему зато треба ова Народна скупштина да расправи о раду тих 
институција. Све ово што је се дешавало ових дана о томе говори да није политика 
случај Давид би био непознат, био би расвјетљен, био  би завршен, не би се 
спомињао, то треба да утврди Народна скупштина јер је највећи орган Републике 
Српске. Република Српска треба да буде правна  сигурна, мјесто гдје се може живјети, 
одакле се не мора селити из безбједоносних разлога. Спомињете успјех хапшења  
специјалаца, па жалосно је што су припадници Министарства, жалосно је што многи 
други нису похваћени, али жалосно је што сви докази сплели  једни на друге сте 
оптужили дјецу, сви докази су они  су поштени они нису, они сарађују са судом, они 
не сарађују, а не зна се ни кога су опљачкали ни чији је новац. Нисмо учествовали на 
спектакуларном дефилеу, на свим спектакуларним борбама смо учествовали  за 
Републику Српску МУП и крварили, нек се мјери крв колико је ко дао. Имате наше 
снимке премијерке кажете наших разговора  објавите их, свугдје гдје имам ја одмах 
прихватам за доказ нек се прогодни, али не знам шта је проблем  да неки инспектор, 
неки руководилац, неки тужилац  не може рећи ако се сумња у мене ја се склањам 
нек дође други човјек и нек  ово заврши, него упорно брани свој позицију  
покривајући се несретним случајем,  покривајући се институцијом  покривајући се 
Републиком Српском, па не може то тако проћи. Сви ћемо заједно нестати. То је оно 
на шта вам ми говоримо  а ви упорно мјењате тезе и покушавате овдје показати нас 
неким лошим момцима. Не треба Народна скупштина да расправља о безбједности у 
Републици Српској, а имала је прошле године  у свом програму ту тачку, у програму 
рада Народне скупштине  имамо у овом програму, па зашто не би расправљали, па то 
је основна ствар  безбједност у једном систему у једној држави, у једном народу, у 
једном друштву, а дошли смо до дјеце (хвала) па ружно је да причамо чија смију чија 
не смију (хвала г-дине Гламочак) како ће  ко проћи. Хвала. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Криви навод, аха предсједница Владе 
извињавам се изволите 

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Какве сам ја снимке то споменула овдје? Молим да ми 
кажете шта сам да ми дате оштампано шта сам ја то рекла, какве сам ја снимке о вама 
спомињала? Ја нисам рекла него ви правите  разлику како нека дјеца могу, а нека не 
могу. Ја сам управо рекла да не постоји дјеца, постоје  она која носе терет али да она  
ништа нису ни по чему  другачија од неке друге дјеце и ја управо промовишем ту 
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тезу, а морам рећи да  ваших  ријечи да ово није Република Српска и да ово није МУП 
за који сте се ви борили ја се стидим, ја се стварно стидим што ви то кажете. Мени је 
сасвим у реду  да ви мислите имате право на своје мишљење, али ја мислим да су то 
страшне  реченице које ви говорите, катастрофалне су, вјероватно сте растужили и 
многе друге који су с вама стварали Републику Српску и овај МУП. Дакле, вас, вама  
ваша политичка позиција или чланство у некој политичкој партији или зато што сте 
незадовољни влашћу или било шта уопште не даје право да то кажете али ево ми смо 
демократија па ви имате право да кажете. Нисте учествовали у дефилеу, односно 
нисте  дошли да га гледате зато што је већ раније била креиран можда ви то не знате, 
али неке  ваше колеге то одлично знају. Нисте дошли да бисте могли да почнете да 
нападате исте секунде ви и ваша политика  дакле не говорим ''ви'' лично, заједно са 
одређеним другима који су већ направили ту причу око тога како тамо учествују 
неки криминалци, како су тамо неке паравојне формације и ако вам је министар 
Лукач па бар једно 15 пута  објаснио да се радила провјера је ли тако људи који су 
учесници тамо и да сви они који се пријавили нису могли да учествују и тако даље. Ја 
ћу опет поновити жао ми је што ви то мислите, али ја одлично знам да МУП 
Републике Српске јесте мета разних служби, разних непријатеља овог друштва и жао 
ми је што ви то гледате на тај начин, али ја не могу утицати да ви промјените своје 
мишљење, као што ви мене никад нећете убједити да треба  да кажем да не вјерујем у 
Републику Српску или да не вјерујем МУП-у или некој нашој институцији. Ја вјерујем 
у Републику Српску, апсолутно вјерујем у сваког њеног грађанина, вјерујем у свјест, 
вјерујем  у институције, вјерујем у томе  да ћемо увијек можда унапређујемо све 
институције  вјерујем да ћемо бити и постојати бољи и јачи. То што се вама не свиђа 
ко је на власти  мислите да је довољан разлог  да кажете да вам се то не свиђа. Тешки 
сте на ријечи, тешки. Јако ми је жао што ви то тако кажете. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Уважени народни посланик Бранислав 
Бореновић, криви навод 

БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: Па ево пажљиво сам слушао  г-ђу Цвијановић и 
заиста мислим да  нешто вас заиста тишти и  мучи и видим  из ријечи како се 
обраћате парламенту (добацивање)  имам осјећај, имам осјећај да ја не знам истину, 
заиста не знам  и ово сам схватио најдобронамјерније  да сједнемо у парламент  и да 
покушамо да видимо шта је истина. Имам осјећај  да неки знају шта је истина и да је 
она вјероватно  тешка, најтежа ће бити за родитеље, али морамо схватити родитеље, 
оца мајку који данима  данима очекују да ће се нешто десити. Зашто смо дошли на 
ову сједницу? Дошли смо зато што имамо случај који није ријешен. Не знамо ко је 
усмртио овог момка и ово немојте говорити да је развлачење било кога, трагање за 
истином не смије бити  грубо, не смије бити било какво развлачење не смије бити 
ружно иако нам  постоји код свију нас горчина. Морате схватити да било какав 
улазак политике онда ћемо ући у причу ко кад и на који начин је беспотребно, је 
бесмислено, релативизује покушај Парламента да у разговору са Владом изврши оно 
што сте ви рекли и то је логично. Та нека врста парламентарног притиска мора 
постојати. Па свима нам је стало да дођемо до истине, то смо бар констатовали 
стотину пута данас и немојте да ова сједница Парламента буде мјесто у којем смо 
дошли да се правдамо, него смо дошли да радимо свој посао. Влада има  своје 
ингиренције, има своје надлежности, прошло је пуно времена а да нисмо добили 
одговор на кључно питање које постављамо сваки дан не само ми  овдје него и људи 
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који то јавно манифестују, само шта је истина, зашто је тешко тај случај завршити до 
краја, ставити тачку и рећи шта се десило. Имам осјећај, имам осјећај  да многи од вас 
то добро мучи и дајте већ једном да заједничким снагама направимо напор да се то 
заврши. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Криви навод уважени народни посалник 
Миланко Михајилица, изволите 

МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Осјећа се нека врста  нервозе, ја бих рекао и страха 
код власти у последње  вријеме. Чега се ви плашите, ако вам је мирна савјест, ако све 
добро радите, какве расправе се ви плашите, зашто релавитизујете  ствари и 
пребацујете одговорност да смо сви  одговорни за ово стање? Ја нисам одговоран за 
ово стање. Ви сте премијер више година већ. Рекао сам у свом уводном излагању   
сваки критички осврт на рад институција  ви нападате, доживљавате као напад на 
Републику Српску и на те институције, па она оружана пљачка на аутопуту  је ја знам  
онај ко је био на челу специјалне полиције захваљујући свом професионализуму и 
храбрости је  тај процес и МУП  је урадио оно што је требао, али је исти тај човјек 
послије поднио оставку на мјесто те јединице зато што се не слаже са неким 
стварима у МУП-у ја то врло добро  знам, хоћете да причамо о томе? Прошле године 
смо требали да причамо о стању безбједности  у Републици Српској, нисте хтјели да 
причамо. 05. фебруара на сједници  смо одржали сједницу и једногласно усвојили 
закључак  да о томе разговарамо између осталог онога што ви сада тврдите  да неко 
припрема да ради и тако даље, те од паравојних формација, те од овог – оног, ја сам 
тражио институционално да овдје причамо, да на одбору причамо, да у Народној 
скуптшини  причамо, па сам 19. априла поново то тражио колико пута треба да 
тражим оно што треба свако да  ради свој посао јер ви се позивате на институције, 
тачно институције, али институције треба да раде свој посао  а не када поменемо да 
неко не ради свој посао или да га не ради довољно добро  одмах то пребацујете на 
политички терен. 28.-ог сам затражио од МУП-а, 27. ја као предсједник одбора  28. 
као одбор једногласно од Министарства да нам достави информацију. Овдје су моје 
колеге из парламентарне већине чланови одбора сједили то јутро кад сте завршили 
гласање, срамота ме било, дошао сам горе на сједницу  одбора сам  и министар и 
чланови одбора из  парламентарне већине су се покупили и отишли, знам ко их је 
звао да не дођу на сједницу, страшно, то је срамота, то је неморално, то је 
неполитички, а сада само да вам прочитам једну  из једног наш глумац  један чувени 
каже: овај народ у својој историји ни један посао није могао да заврши због јајара и 
проданих душа, нисмо ни једном побједили а да пре тога  нисмо дебело издали сами 
себе наравно. На сваку побједу имамо два пореза. На сваког јунака буљук издајника а 
после нам неко крив је ли, а за мало  власти и за мало ћара спремни смо да издамо све  
оца, мајку, брата, сестру, народ, земљу све (хвала)  тако јуче тако и данас, рђави смо 
штитимо свуд..... 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Реплика уважени народни посланик Игор 
Жунић, изволите 

ИГОР ЖУНИЋ: Г-дине Михајилица то није изговорио наш познати глумац да 
би сад овај цитирао то, то је цитат из филма који је говорио Петар Божовић дакле то 
није његова мисао, већ мисао  сценаристе, само да разјаснимо то, али добро то није 
тема. Осјећа се нервоза, јасно је да се осјећа нервоза види се у овом другом дијелу 
како то  све напредује, осјећа се и медијска нервоза  видјели смо како телевизије које 
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су задужене да ово све испрате реагују, видимо да је објављена тако једна ортодоксна 
безочна лаж невјероватна лаж коју може да објави не медији комерцијални, ја не 
знам како да то назовем, пазите шта значи то у тренутку када имамо на тргу такав 
број људи када је тако осјетљива ситуација и кад имамо једну трагедију  и човјека са 
којим сви саосјећамо шта значи то? Је ли то добра намјера и г-дине Бореновићу ми 
смо овдје због истине, нисте ви дошли овдје да прије сазнате истину него ја, заједно 
смо у том послу. Ми смо урадили све, кад кажем ''ми'' ми смо један сегмент да дођемо 
до те истине. Мјењају се екипе које раде на овом случају, тужилаштво је узео свој 
посао, људи раде у тимовима, ангажовани су вјештаци из Словеније, мислим да је 
једна документација усмјерена у Загреб, из Федерације смо довели човјека који је 
можда најбољи на простору Балкана који се бави детектором лажи, то је било на 
инсистирање нашег МУП-а. Сви саосјећамо са породицом Драгичевић, сви и они који 
долазе на Трг и они који не долазе, али немој да се постави питање  чија је истина 
већа и боља хоћемо да сазнамо истину. Можда имају неке ствари до којих легитимне 
власти не могу да дођу, можда имају те  неке службе  и тимови који имају неку 
другачију врсту истраге, ево сад смо формирали Анкетни одбор, формираћемо га, 
имаћемо и приједлог да ви будете предсједник  тог анкетног одбора. Ја очекујем да 
пробате ујединити све то да узмемо   и званичне институције, али да узмемо и ове 
неформалне истраге можда ћете ви прије доћи до њих и да једном сазнамо истину. Ја 
овдје не могу да кажем  да ли је (хвала) не могу да кажем оно што је ..... 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. (искључен микрофон) хвала, хвала. 
Реплика уважени потпредсједник Владе министар Касиповић, изволите 

АНТОН КАСИПОВИЋ: Хвала лијепо г-дине предсједниче, Ја нисам ни 
претпоставио да ћу се још једном јављати, али очигледно  да, или макар ја тако 
процјењујем да има смисла да још једном подсјетим и да кренем од темељног акта 
ове Републике од Устава, да подсетим  шта ко ради, извињавам се ако ћу било  кога 
повриједити  моје подсјећање да се државна власт у Републици Српској организује на 
начелу подјеле власти; да уставотворну и законодавну  власт остварује Народна 
скупштина, извршну власт Влада а судска власт наравно припада судовима, а 
разумијем данашњу расправу. Разумијем и страст и ја сам  овдје данас гледао човјека 
у црнини и није лако и ја мислим да смо сви под тим утиском, али одмичемо се од 
темељне теме и одмичемо се од најважнијег питања и очигледно је да се осим 
расправе у Народној скупштини Републике Српске  дешава и низ других активности, 
о чему говоре и неке од информације које ево читамо. Тужилаштво мора завршити 
свој посао, дакле тужилаштво и то је потпуно јасно и немојте да преносимо и 
реалоцирамо одговорност на неког другог. Тужилац је данас рекао главни окружни 
јавни тужилац крећемо од почетка и треба да крене и једина улога  Владе Републике 
Српске јесте да ако треба ресурса видимо шта је то и да не штедимо и да не штедимо 
и да дођемо до истине. Овдје  допустите да и то кажем, можемо погријешити и 
можемо се огријешити. Ко је погријешио? – па ко год да је, треба да буде утврђена  
одговорност и да одговара, ко се огријешио то је лични  доживљај и сам имам бојазан 
јесмо ли на  најбољем  трагу и јесмо ли на најбољи начин поступили у цијелом овом 
питању, али Народна скупштина дошла снаге, дошла до снаге да организује једну 
овакву сједницу, немојте да сад посрнемо окрећу ћи расправу на нека сасвим друга 
питања и стварајући свима нама а прије свега породици овог несретног дјетета и 
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грађанима Републике Српске  додатне разлоге за бриге и стрепње. Г-дине 
предсједниче хвала лијепо. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Реплика уважени народни посланик  
Адмир Чавка, изволите 

АДМИР ЧАВКА: Хвала предсједниче, поштовани чланови Владе, поштовани 
народни посланици, Па ја сам у свом првом излагању  рекао да ми је  јако тешко 
разговарати данас и размишљао сам  да ли ћу се уопште јављати али ево ове неки 
разговори и неке реплике су ме подстакли да се сјетим рахметли муфтије 
бањалучког Ибрахима Халиловића  који је умро 1998. Он је остао цијели рат у 
Бањалуци и преживио је голготе рата  и умро је `98. овдје у Бањалуци. Оног тренутка 
кад је он требао да буде покопан поред ферхадије то  није тада дозвољено, тадашње 
власти града Бањалуке нису дозволите, то његово мезарје скрњављен и он је 
нажалост укупан у Сарајеву. Рахметли муфтија је рекао , ова ми рјеч постакла и 
увијек се сјетим ње, он је рекао да остаје у Бањалуци  док је жив и ако он задњи 
остане  он ће позивати на правду и мислим да ми сви треба да  позивамо на правду и 
правда је ли једини рецепт  за неку бољу будућност. 

Мене стид такве Бањалуке тада , мене је стид  и Бањалуке то сам раније рекао 
из 2001.  када није дозвољено да се положи камен темељац и када  је  убијен Мурат 
Бадрић, мене је заиста стид такве Бањалуке и та дешавања су наравно била 
организована од тадашње власти, али сам поносан на Бањалуку из 2016. када је  
обновљена џамија ферхадија и када је све прошло без икаквог проблема односно на 
полагање камена темељца за ___џамију, када је такође све прошло  без икаквих 
проблема, а првенствено ево 2016. године на отварању ферхед пашине џамије имали 
смо 15.000 људи који су дошли са разно – разних страна и све је прошло без и једног 
инцидента. Оно што желим да кажем  да нам требају јаке институције, ја желим јаке 
институције. Ова Скупштина наравно никад није расправљала о овим силним 
убиствима  и не знам, не знамо да ли је  ово све потребно, али ево  данас, данас смо 
овдје и расправљамо о Давиду. Ја наглашавам да желим да имамо јаке институције, 
желим да вјерујем у институције, ја не желим никакву анархију, та анархија се 
осјетила на овим просторима и ја желим да је  више нико не осјети. Мислим да је овај 
анкетни одбор  што је предложено добра ствар  ја га подржавам, подржавам наравно 
и  Давора. Ми знамо Давора, ми бањалучи  добро знамо да је то часна и поштена 
породица, они заслужују правду ко је сви заслужујемо и мислим да сви треба да 
урадимо што је у нашој моћи да дође до правде. Хвала. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Реплика уважени народни посланик 
Миланко Михајилица изволите 

МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Цитирао сам Петра Божовића из филма ''Ноћ у кући 
моје мајке'' нема потребе психолог Жунић да  размишља да ли ја знам о чему 
говорим, а шта је тужилаштво радило два мјесеца  ако је сад одлучило да крене из 
почетка? Ви говорите о институцијама, а ми цијело вријеме и говоримо о томе  да 
институције треба да раде свој посао и да је то управо посао институција. Од 28. 
марта  до синоћ кад смо расправљали о томе, односно од 25. априла мјесец дана је 
прошло како смо добили ту информацију о активностима МУП-а, синоћ сам на 
одбору то рекао  и ево сада пред Парламентом јер синоћ су ми неке биле ствари јасне, 
али изашло се са овим приједлогом о анектном одбору, одмах да вам  кажем ја 
сматрам да је то разводњавање. Анкетни одбор  нема никакву могућност, ево био је 
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Стевандић на челу анектног одброа везано за убиство Бранислава Гарића, како је 
завршило? НИје се могао ни извјештај  поднијети Народној скупштини. Ми имамо 
Одбор за безбједност Народне скупштина чија је надлежност пропсиана законом о 
парламентарном надзору у области безбједности и то сам тражио синоћ на одбору  
да управо тај одбор  проведе парламентарну истрагу  јавно саслушање, да позове 
министра, директора начелника управе, начелника полицијске управе Бањалука, 
укључујући и Давора Драгичевћа и друге и тужиоци  који има одређене надлежности, 
али не морате, прихватите, хоћете – нећете није битно, опет остаје ово да МУП ради 
свој посао, да тужилаштво ради свој посао и то јесте рјешење и то цијело вријеме и 
говорим, то цијело вријеме  и тражим да свако ради свој посао. Не могу ја радити 
туђи посао нити неко може нити треба да ради мој, погледајмо се у очи. Немојте 
бјежати од одговорности, немојте бјежати од истине или да кажете ко људи да сте у 
нечему погријешили па то је величина  и људска и свакојака када схватите да сте 
нешто погријешили и када кажете да погријешио сам нисам имао намјеру да 
погријешим, нисам желио ништа лоше да урадим, али сам погријешио. То раде 
велики људи. Ви господо из власти  када вам директор политичке академије који вам 
едукује и обучава  младе СНСД саопшти да ово окупљање на Тргу  је сенаторијум 
једино што сте ви као политички одговорни људи могли да урадите то је да га 
искључите из странке или да га смјените, а не да га држите и даље да вам он држи 
обуку и едукацију младих, младих, младих људи да им он буде идеолог, да их он 
обучава, да их едукује чему, коме зашто? – размислите о овоме врло добро.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Криви навод уважени народни посланик 
Драго Калабић, изволите 

ДРАГО КАЛАБИЋ: Захваљујем, Па мислио сам да неће доћи до потребе за овим, 
али дужан сам за ради јавности и најважнија порука  данас је да људе не обмањујемо 
него да говоримо истину и она ће само помоћи. Ја знам да се ви г-дине Михајилица  
синоћ нисте добро осјећали ја сам то разумио. Четири сата смо радили и ви нисте 
казали да смо на  мој приједлог донијели одлуку о отварању парламентарног 
надзора  унутар МУП-а и да то Народна скупштина данас потврди. Та одлука је 
донесена са четири према три гласа, ако је сав проблем у томе што сам је ја 
предложио  да се отвори тај надзор, ево ја повлачим па ћу гласати за ваш приједлог 
након четири сата направили смо паузу и рекли да ћемо  вечерас у седам за ево три 
минута наставити сједницу, ви сте данас покушали у дванаест и ми вама казали  пред 
свим колегама да у седам и усагласили и од куд вам та прича није коректно, није 
коректна (добацивање) ма ви сте доставили нама папир у петнест часова након што 
смо се договорили  да ће   усагласили у седам и идемо сад на сједницу, никаквих 
позива  све што је  у мојој моћи истрага да се преврне  сваки камен у овој земљи  да се 
утври оно што је овај човјек данас тражио овдје пред свима  нама и око тога нема 
расправе, али нећу да обмањујемо људе  када је у питању аргументација, а то је овдје  
која се  протеже господо ко није прочитао законе узмите вечерас нема равноправног 
статуса МУП и тужилаштва, то је некада било. Реформом тога више нема. Тужилац за 
пет минута  може да ухапси министра Драгана Лукача, Драган Лукач не смије њега 
ни попријеко  погледати је ли ви то знате? Тужилаштво има моћ да похапси  пола 
Бањалуке у тражењу разрјешења овог случаја и ја тражим од њих да то ураде, ако 
треба сједићемо овдје док то не ураде. То они по новом закону раде и имају сва 
овлаштења и све што они траже  МУП мора да уради, они могу да преправе да им то 
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врате. Тужилац може да ухапси све и једног члана  МУП ако утврди да је опструисао 
истрагу, може да  га сад ухапси и да га уопште не интересује шта ми мислимо  у овим 
својим процедурама, а успут ја не бјежим него подржавам и мора се овдје  
расправљати о грешкама у институцијама власти и можда је неко од мојих колега то 
данас није разумио из СНСД-а мора се расправљати о грешкама, али се те грешке 
морају професионално оквалификовати и професионално утврдити а не од обале. 
Данас су љекари говорили  о тешким квалификацијама о стручним, у свом животу 
никада нисам чуо  да је специјалиста пацијента  упутио назад, него га је упутио већем 
стручњаку  од себе, да утврди истину. Овдје мора бити утврђена истина и нема 
преговора око тог, да будемо овдје ако треба дежураћемо ако то нешто значи, али 
морамо бити истинити  ко то утврђује. Ако тражите да то, да то уради неко од ових 
људи  ја морам рећи да они то не могу урадити, а о грешкама успут онима и  њиховим 
тачним  квалификацијама је ли то немар, неспособност, је ли то не дај Боже 
опструисање истраге за које би неко морао бити  одмах ухапшен, то мора да  утврди  
професионално (хвала) у складу са уставима и законима онај  ове земље и не видим 
никог ко смије бити  против тога, то мора бити утврђено. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Реплика уважени народни посланик 
Недељко Гламочак,  и да вам кажем ево пустићемо  још двије ове, два крива  навода 
давно смо прешли ону мјеру кад би требали да прекинемо са репликама. Изволите г-
дине Гламочак. 

НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК: Хвала предсједниче, Па како представници Владе па и 
премијерка Цвијановић жели да нас оцрни  да ми рушимо институције Републике 
Српске  није тачно. Они се тим покушавају бранити, али ми хоћемо рад институција  
Републике Српске да оне раде свој посао и да свак ради свој посао, да МУП ради свој 
посао, да тужилаштво ради свој посао, да предсједник Републике ради  свој посао, 
Влада свој и Народна скупштина свој. Зато сам се јавио да подржим дискусију  г-дина 
правде министра Касиповића, добро је народне све нас подсјетио и рекао ова држава 
функционише на подјели власти извршне , законодавне и судске зато немојте 
анкетним одбором  од судске власти узимати надлежност  немојте то радити и 
преносити је у Скупштину која је законодавна власт. Може анкетни одбор иако је то 
разводњавање иако то нема  везе, али послије када тужилаштво заврши свој посао и 
када оно оцијени случај онда  анкетни одбор  треба да утврђује политичку 
одговорност функционера које именује и Влада и Народна скупштина тад треба 
анкетни одбор, тада треба његов извјештај,  а ово бацање прашине у очи, ево 
анкетни  одбор нека предсједник буде из позиције па да видимо шта ће урадити, па 
неће урадити ништа, нека он иде подржаћемо а кад се  заврши извјештај тужилаштва 
о случају е тад анкетни одбор има смисла и тада може утврђивати нечију 
одговорност и моју и вашу и министрову и свачију. Тако да, министар је добро рекао 
и ја га подржавам  министре  и истрајте у овом своме ставу, не може Народна 
скупштина радити посао тужиоца. Анкетни одбор је политичко  тијело Народне 
скуптшине које утврђује одговорност функционера, њихово постављање и 
именовање и немојте више да се кријемо иза институција били у њима руководиоци  
били у њима наш партијски  другови или не били пустимо их нека раде свој посао, па 
ако ико у тој институцији  осјећа или му неко каже да смета па нека се помјери неће 
пропасти свијет због његове фетеље и његовога  мјеста, ако смо искрени и ако 
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хоћемо истину, ако хоћемо правду, ако хоћемо владавину права. Е ту вас министре 
Касиповићу подржавам  и молим вас истрајте у том. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Криви навод уважени народни посланик 
Владо Глигорић, изволите 

ВЛАДО ГЛИГОРИЋ: Хвала г-дине предсједниче, Ево читав дан имамо једну 
опширну расправу на једну врло тешку тему и ја вјерујем да се овдје данас нико не 
осјећа  угодно.  Рећи ћу то из разлога зато што причамо о трагичном случају, о 
случају који је  пробудио јавност, о случају гдје породица доживљава  нешто што 
ником не би у животу пожелио. Међутим, морамо се овдје вратити чињеницама, 
доказима и суштини уставног и законског устроја Републике Српске а и БиХ. Оно што 
желим рећи  јесте да на основу паушалних прозивки и етикетирања било кога  шта 
ћемо постићи са тим, је ли политички циљ да неко  од министара поднесе оставку на 
основу прозивке некога на друштвеним мрежама,људи ако је то циљ ми смо заиста 
онда  дотакли дно, са тим нећемо ништа постићи. Спомињан је г-дин Васковић, на 
основу његове прозивке  да неко поднесе оставку је ли то циљ? – ништа са тим људи 
нећемо  добити. Етикетирање и криминализовање институција  је лоша матрица 
РТРС МУП-а Републике Српске, Владе Републике Српске. Прихватили смо сви ову 
сједницу хајмо се фокусирати, хамо видјети шта ми као парламент можемо највише 
учинити а поштујући законе  поштујући Устав. Сходно томе  Клуб посланика СНСД г-
дин Вишковић је предложио формирање анкетног одбора  мислим да је то добра 
идеја можемо да исцрпимо све пословничке могућности шта можемо постићи са тим 
послом, ево да скинемо све маске, да у овој екипи људи, да ови људи који овдје сједе 
нико ништа апсолутно не крије нити има намјеру  хајмо формирати и тај анкетни 
одбор, хајмо све механизме могуће исцрпити. Ево члан 98. говори о анкетном одбору, 
прочитаћу само овај члан каже: анкетни одбор образује се  из реда народних 
посланика као повремено тијело за извршавање посебних задатака  одређених 
одлуком о његовом оснивању. Предсједник анкетног одбора  бира се из реда 
опозиције. Да скинемо све маске да било ко жели  шта да сакрије. Власт нешто крије 
од опозиције и народа или обрнута прича. Сви они који имају било какве доказе о 
било ком догађају након скидања обавјести и тајности са свих ових докумената  и 
ствари које смо  могли данас овдје  чути на Скупштини све неко било шта  што има 
додатно  мимо овог што смо могли чути имена, презимена,  догађаје дешавања  
пријавите људи институцијама. Хајмо те информације добити и кроз овај анкетни 
(хвала) одбор. (хвала) Захваљујем. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Г-дине Шукало ви сте користили  право кривог 
навода и немате сад основ за то (добацивање) ко, на реплику  на кога, али нисам чуо 
да вас је неко  али изволите реплику, изволите. 

АДАМ ШУКАЛО: Захваљујем се, хвала лијепо. Јавио сам се из тог разлога и да 
прекинемо ову беспотребну расправу  овдје и разводњавање ове приче  која иде у 
правцу формирања фамозног анкетног одбора. Господо драга, Мислим да се данас  
више пута да се сви позвали на ту чињеницу да не смијемо нарушавати уставно 
правни поредак  Републике Српске. Анкетни одбор  Народна скупштина Републике 
Српске  може да формира само у случају ако није истрага покренута. У моменту кад се 
истрага покрене  анкетни одбор престаје да ради у случају да је већ формиран. С 
обзиром да ми имамо  овдје истрагу немојте то да радимо, шта ће анкетни одбор 
радити овај истраживати па молим вас  немојте играти се институцијама нас 
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оптужујете овдје  ви дајете такав приједлог још гурате Борановића да он буде 
предсједник  тог анкетног одбора, па да сноси он човјек одговорност а не може 
ништа да уради, а немојте  те подвале молим вас. Значи не може по Уставу  не може 
по закону, не може по Пословнику анкетни одбор тачка, ви предлажите шта хоћете, 
предлажите шта хоћете али то не може (добацивање) па не можете то радити  на 
такав начин зато што сте  ви  предложили па зато може (молим вас без добацивања)  
не може, не може ево покушајте формирајте  па ћете видјети да не може,  не можете 
ништа урадити зато што ћете кршити закон и устав ове Републике (добацивање) па 
шта има, која је улога  Вишковићу анкетног одбора хајде устани па објасни свима 
(добацивање) немој да разводњаваш ту причу. Друга ствар шта треба да се уради, 
шта треба да се уради? МИ имамо Пословник члан 304. а и Закон о јавним 
тужилаштвима обавезује тужилаштво  да на иницијативу Народне скупштине  на 
захтјев Народне скупштине или на властити захтјев поднесе извјештај народној 
скупштини Републике Српске. Ја сам прошле године  тражио да тужилаштво поднесе 
извјештај  и поднијели су извјештај за 2016. годину, нису још поднијели извјештај за 
2017. осам година од 2008.  до 2016. нису подносили зато што сам ја упутио 
иницијативу  колегијуму зато се расправља од прошле године, ове године нико 
ништа, опет ја треба да предлажем, хајмо заједнички закључак у вези тога. Трећа 
ствар члан 29. Закона о јавним тужилаштвима хоћете  притисак институционалан на 
тужиоце хајмо извршити кодификацију са кривичним законом Републике Српске  
који је утврдио квалификацију новог  кривичног дјела гдје је дефинисано јасно да 
тужиоци и судије у Републици Српској могу  у вршењу службене  дужности 
одговарати и кривично и грађански. Члан 29. тренутно који је на снази Закона о 
јавним тужилаштвима каже да тужиоци  у вршењу службене дужности не могу 
одговарати кривично  и грађански. Хајмо брисати по хитном поступку члан 29. па да 
видите како се тресу гаће тужиоцимиа у Републици Српској након тога. Знате шта се 
све може у злоупотреби службеног положаја урадити, може се прикривати може се 
држати предмет у ладици, може се мало ћутити и правити се блесав и е то је 
злоупотреба службоног положаја у овом случају и то може бити инкриминисана  
радња (хвала) и онда се тужиоци могу плашити. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. И последња  реплика у овом низу 
уважени народни посланик Срђан Миловић 

СРЂАН МИЛОВИЋ: Хвала г-дине предсједниче, Па ево заиста цијели дан нисам 
хтио да се јављам по овој теми  јер заиста сматрам и да немам  шта пуно да кажем 
тешко је говорити на тему  гдје је у питању струка истрага гдје стручни људи требају 
да кажу своје мишљење, али у потпуности разумијем премијерку малоприје на оном 
емотивном говору који није био говор премијерке  него говор мајке, то сам убјеђен, 
али ево  видимо сад један обрт који није добар  опет кажем тешко је овдје говорити 
зато што је тема оваква  каква јесте људи мртва је глава и не знам због чега ово 
радимо, али господо драга не треба анкетни одбор доводимо сад Бореновића или 
било кога  у незгодну ситуацију (добацивање) а ви сте господо оптужили људе да су 
убили некога да су саучесници и тако даље и то је у реду? (добацивање) нисте их 
довели (добацивање) дозволите молим вас, нисте их довели у незгодну ситуацију је 
ли? (добацивање) а незгодна је ситуација сад кад треба. Не осуђујем нико људи, дајте 
немојте зашто то радимо (добацивање)  зашто (добацивање) па поставља се озбиљно 
питање немојте људи да ово радимо, поставља се озбиљно  питање намјера оваквих 
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дјеловања, због чега   ово човјек ради, због чега  ово човјек прича? Стварно нема 
смисла  на оваквој ситуацији. ДАјте да закажемо прекосутра сједницу по другој  теми 
и да причамо брате и  да причамо о чему год хоћете опет о безбједности, али немојте 
по овој тачки па ћемо се  ту онда лагодно  разрачунати и рећи једни другима све шта 
имамо, али мене заиста је данас стварно срамота  и потпуно сам сагласан са 
премијерком  говорити на ову тему зато сам и ћутио цијели дан и играти се овом 
темом и оптуживати било кога  на било који начин. Па ко може, јасно је да не може 
анкетни одбор вршити истрагу наравно да ће је провести тужилаштво и МУП. 
Анкетни одбор има улогу само  да разјасни ове дилеме  које су  у јавност дошле да ли 
неко ради свој посао или не? Ево цијели дан слушамо неке ствари које као нису, су 
направљени пропусти  и тако даље, дајте анкетни одбор нека каже  јесу направљени 
пропусти или нису онолико колико може да утврди. Не тражи се од анкетног одбора  
да врши истрагу, наравно да је неће вршити, него само ово што је изнесено данас. Да 
ли има чињеница да неко овдје  прозива јавно људе тако тешким квалификацијама  
или не? Ако смо већ заказали ову сједницу  тим поводом онда дајте  да имамо неки 
резултат у овоме или смо дошли само овдје  да користимо  јако тешку ситуацију да 
би нешто причали  овдје и да би правили неке  не знам шта већ (хвала) страх и 
срамота ме рећи  који циљеви  све могу бити. Хвала. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Криви навод уважени народни посланик 
Наде Планинчевић.  

НАДЕ ПЛАНИНЧЕВИЋ: Хвала г-дине предсједниче, Ево трудио сам се данас  да 
с муком ћутим  и слушам сав овај јад и чемер који је продукт нерада или 
неодговорног рада или неодговорности  или лошег рада са умишљајем и 
институција Републике Српске. Па људи моји Давор Драгичевић  није сазвао посебну 
сједницу Народне скупштине већ опозициони народни посланици којим се 
придружила позиција. Па нисмо ми данас овдје кренули грлом у јагоде. Сви заједно 
смо констатовали шта нам се десило у Бањалуци и није ово један случај. Десетине 
нерасвјетљених убистава у Републици Српској, хиљаде људи протестују сваки дан. 
Људи страхују за безбједност своје дјеце, а онда се ми играмо анкетних одброа. Па 
људи да ли смо ми уопште  нормални. Крене једне екипа у истрагу из МУП-а 
Републике Српске а онда неко ко није овлаштен каже  ево сад ће ићи нека друга 
екипа то да ради, па нам онда данас тужилац овдје каже ево сад крећемо из почетка, 
па људи уопште доводите у питање кредибилитет рада  МУП и тужилаштва у 
Републици Српској. Какав принцип подјеле  власти у Републици Српској? Један 
човјек зауставља штрајкове, пријети распуштањем судова, води кривично правне 
поступке, па је ли ви заиста хоћете рећи да нико у овој земљи  нити шта зна нити шта 
види шта се нама дешава. Па у овој земљи народ је ћутио, носио и трпио, опростили 
су вам банке, опростили су вам робне резерве, шуме, радничка права, борачка права, 
губитке у Електропривреди па сте директора који је направио губитка 48 милиона 
сад поставили за замјеника директора, сад  очекујете од Давора Драгичевића и 
осталим унесрећеним да вам опросте дјецу или да нам опросте дјецу  како хоћете сви 
смо ми у овом караказану и овом карамболу заједничком па да ли смо нормални и 
још нас премијерка позива каже вјерујте у институције, па људи  сви ми вјерујемо у 
институције Републике Српске  које су институције свих  нас, али у бараблук унутар 
тих институција нико више не вјерује. 98% је часних полицајаца  Републике Српске 
жао ми је што немам времена и простора  а да вам будем искрен г-дине министре 
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немам ни храбрости не да се бојим вас или неког било кога  него бојим се ове истине 
коју су написали припадници МУП-а (хвала ) о стању у МУП-у. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Ријеч има уважени народни  посланик 
Златко Максимовић 

ЗЛАТКО МАКСИМОВИЋ: Хвала г-дине предсједниче, Да сам коначно послије 
толиког броја реплика  чини ми се знатно већи број од оних 15 предвиђених дошао 
на ред да кажем оно што сам мислио да кажем за данас. Прво  да и ја изјавим 
саучешће фамили  и породици Драгичевић, кажем фамилили и породици јер Даворов 
сам данас у 10,00 сати кад је почињала Народна скупштина  лично то и у радио. 
Размишљајући ова сједница је како да наступим данас на овој сједници  прије 10-ак 
дана да не кажем нешто што не стоји, као и да не заборавим нешто што је битно, јер 
као што рече министар Касиповић  сви се ми, сви ми данас можемо  овдје и 
погријешити и огријешити или неко од нас може и погријешити и огријешити се ја 
сам свој говор  припремио раније оно што желим да кажем, оно што ми смета то је 
што ми ове  податке значи сједница је заказана прије 10-ак дана ако се не варам ова 
посебна, али што податке институција народни посланици Народне скупштине  
Републике Српске  који би и ова Скупштина треба да представља више  него што 
јесте што ове податке  нисмо добили  бар ми посланици синоћ, јуче све ово што сте  
ви министре изнијели јутрос како бисмо имали могућност  да припремимо се и  по 
том питању. Значи, чињеница је да истина још није утврђена и још се званичн не зна 
како је страдао Давид Драгичевић. Догоди се не превише често да људи на неку тему 
не реагују као заступници, заговорници или симпатизери  политичких опција, 
странака и интереса, већ као људи. Некоме дијете није више живо и тај неко тражи 
истину  и правду и ту се не може да се реагује као партија, покрет опција, ту се 
реагује као човјек. Нечије  дијете јуче – можда је наше дијете сутра. Људи смо и знамо 
да ту нема милости нема компромиса. Ту има само закона  и државе, ту има само 
одговорности и казни, то кажу грађани на улицама Републике Српске  и ми данас 
овдје њих треба да саслушамо. Давид није умро како је умро само родитељима, , умро 
је Републици Српској, он је њен грађанин, а грађани једне државе не  могу и не смију 
да умру тако да се не зна како су умрли или још горе ако се зна да нису умрли због 
болести или несрећног случаја  однсоно то се још не зна, већ да је можда нечија рука  
то учинила а не зна се чија је то рука. тако не смије умријети ни један грађанин 
озбиљне државе. Ми грађани плаћамо порез својој држави, ако ни због чега другог  
онда сигурно због тога да се зна како смо умрли. Главна моја замјерка институцијама 
система је  предуго траје. Момак је страдао прије 50 дана, погледао сам 18. март 
данас је 10. мај значи 50 дана је од тада, зашто институције система до сада нису  
изрекли истину, зашто се није стигло? Ја знам, сложићу се са Касиповићем 
министром око тога да изгубљено из вида да је у надлежности тужилаштва и да је 
истрага у току,а ли моја главна замјерка зашто институције системе нису урадиле 
брже. Ја знам шта је ноћни рад,  да ли су надлежни ишли на одморе последњих дана 
или су требали да дођу до истине. Грађани Републике Српске ових дана захтјевају од 
своје државе  да испуни сврху свога постојања, траже од Републике Српске да покаже 
да је она ентитет држава да има законе правду одговорност снагу да своје грађане 
заштите. Они који су до сада  ускратили грађанима истину одговорни су. Ово је исто 
једна од мојих замјерки, значи не слажем се, али није, ја причам људски, ја причам, не 
причам овдје ни као политичар  ни као народни посланик, али мислим да су 
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институције система требали  да раније одреагују, да изнесу, била је она несрећна 
неспретна  ја је тако називам прва пресс конференција али ако је већ била  та прва 
мислим да и  ми имамо људи чињеницу, чињеница се да се на тргу Крајине окупљају 
поједини грађани и у неким другим градовима Републике Српске  а да  представници 
институција  о овом случају углавном ћуте, тако ја то видим. ови други били су 
гласнији. Мишљења сам да је требало  више јавност упознати са цијелим случајем јер 
послије данашњег дана вјерујте ми, значи ја ништа не призивам, ја покушавам 
стварно да будем објективан неће бити исто. Наредних дана или ћемо имати  
значајан већи број људи који се окупља на трговима или ћемо имати значајно мањи 
број људи који се окупља на трговима. Исто остати неће. Када су нас наши грађани 
бирали  они су то чинили са идејом да смо ми доказ да неко у њихово име чува 
њихову државу. Данас ми то овдје и сада доказујемо да смо у стању да на овај начин 
сачувамо нашу државу у том смислу једино што можемо да тражимо јесте 
одговорност оних  који су у држави за овакве случајеве одговорни. Не трчим  
унапријед, знам да чекамо резултате истраге, али то и јесте понављам  и главна моја 
замјерка мишљења сам да је доста времена прошло 50 дана  а ми немамо резултате 
истраге. У име грађана Републике Српске  бар оних који су дали мени глас, а таквих 
није било мало, вјерујем и у име родитеља и у своје име тражим да схватање  
одговорности на адекватан начин постају сви, покажу сви што представљају нашу 
државу. Тражим да своје сватање одговорности покажу сви представници 
институција Републике Српске. Да субјективно покажу одговорност  на који начин 
сматрам објективно адекватним, те да на тај начин докажу колико су заслужили да 
представљају државу у којој живимо, којој плаћамо порез и у којој гласмо. Одрасли 
смо људи, знамо шта одговорност значи, посебно када су у питању наша дјеца, јер 
данас се сва наша дјеца зову Давид, данас се тако зове и наша држава. Држава мора 
под хитно уложити све напоре  да коначно  докаже једну једину истину везано за 
несрећни случај који се десио у Бањалуци. Хвала. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Па пријавите се г-дине Вукота, шта 
пријављујете? Па пријавите повреду Пословника, пријавите рекламу, нешто 
пријавите. Ево сад сте, у реду је, изволите г-дине Говедарица 

ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА: Ма пријављен сам дакле али добро. Дакле, замолио бих 
у име клуба паузу 30 минута јер цијеним заиста  да треба послије свих ових 
коментара који се тичу комплетне опсервације колико нам је потребан тај анкетни 
одбор дакле ја цијеним и замолио бих   и тих 30 минута. Хвала. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Пауза 30 минута. 
(П А У З А) 
ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Настављамо са радом. Ријеч има уважени 

народни посланик Милан Шврака, изволите 
МИЛАН ШВРАКА: Поштовани предсједниче, чланови Владе, колегице и колеге 

посланици, Ево шта рећи сада већ послије свих ових дискусија и реплика осим свог 
личног става јер мислим да би данас овдје и требамо да наступамо  лично као људи, 
као родитељи, прије свега изразио бих саучешће  породици, Давидовој породици 
због свега тог великог губитка, а чињеница је да смо  ми сви овдје данас због правде 
и истине и да би та нека истина била можда и другачија да је све оног 26. марта када 
је одржана она конференција за штампу  на којој већ мање – више било све  
закључено можда било већ тад све закључено, међутим Давидов отац  није хтио да 
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прихвати такву истину  и можда ће та истина да буде другачија.Чињеница је да ово 
није тек обичан случај, јер ово парламентаризам Републике Српске не памти, али 
истовремено ни јавност Републике Српске  да се око једног губитка живота толико 
буде дигло, да је основана група да је Давидов отац јутрос рекао да имају преко 
200.000 пратилаца, да то није занемарити и да је то у суштини посљедица губитка 
повјерења у институције власти Републике Српске, ма колико то свима нама није 
драго, али чињеница је да  ако једна група окупља толико пратилаца да се нешто 
ипак дешава и да постоји разлог због чега је то. Не смијемо да жмиримо на све то и у 
принципу  можда и ова Скупштина данас коју овдје имамо је разлог више да ми као 
носиоци законодавне власти овдје у Републици Српској морамо да покажемо и своју 
људскост и да се издигнемо изнад било какве политике, иако кроз данашње 
дискусије  иста провејава и да донесемо закључке који би требали  да упутимо 
органима власти Републике Српске којима би они вратили оно повјерење које 
очигледно да је нарушено због свега овог што се дешава  протеклих готово ево сад 
два мјесеца. Морам да кажем исто тако  да много  у оваквој једној ситуацији је 
допринијело послије те ја бих је назвао више неспретно организоване конференције 
за шампту јер врло ријетко готово ја нисам имао прилике  ни да видим да судски 
патолог присуствује таквим конференцијама за штампу, али присуствовао је. Човјек 
је рекао у оном моменту  да не може да каже да ли се ради о задесној смрти, о убиству 
о самоубиству, исто тако издата је и потврда о смрти са датумом  од 18. марта у  
четири сата ујутру што се скроз разликује од свега оног што је речено на 
конференцији за штампу. Све то  уз све ово што се дешава и изношење неких 
накнадних доказа које је  породица не знам с ким већ водила  паралелно са органима 
власти Републике Српске  односно безбејдности Републике Српске  довод, стварала 
је сваког дана  неку нову сумњу у све ово што је било до сад речено везано за овај  
процес. Због тога је можда и добро и ово данас  што се овдје дешава гдје јавност је 
упозната са оним што мисли  један обичан човјек, ево ја као грађанин Републике 
Српске  али и институције власти Републике Српске  гдје министар и људи из 
полиције рекли оно што они сматрају и тужилац, окружни тужилац одавде из 
Бањалуке. Наравно,  сам судски извјештај, односно судско- медицински извјештај г-
дина Карана је био први извјештај и то је онај службени извјештај који је тражила 
полиција, али истовремено направљен је други обдукциони налаз који је урадио др 
Иван Милисављевић са ВМА који се разликује по томе када се одређује вријеме смрти 
самог Давида, гдје је овај други извјештај рекао да је то  настало унутар четири дана 
од наласка леша што опет  у јавности ствара некакве додатне сумње у све оно што се 
дешавало. Морам да кажем да ово на одређен начин може и да ствара једну, један 
осјећај да је можда на неког из ове наше бранше вршен одређен притисак па да мора 
да да одређен налаз који човјек  можда некад и сам у њега  не вјерује, да а можда је 
опет у људској природи  да  учествују у таквим стварима, значи у данашњем систему 
све је могуће  тако да све те могућности нису искључене али  систем односно 
институције Републике Српске неопходно је да функционишу и морају да 
функционишу  онако како треба, јер без тога функционисања нема ни нас као 
обичних грађана овдје у Републици Српској. Ја хоћу да кажем само  да ја као човјек 
родитељ, љекар, хуманиста, увијек ћу бити на страни  оног  ко је у оваквој ситуацији 
као што је Давидов отац, а то је човјек коме је одузет дио њега, душа његова и човјек 
који тражи само правду и истину и ја као посланик у овој Народној скупштини 
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тражим правду и истину и тражим од својих колега посланика да вечерас будемо 
јединствени  код доношења закључака који требају да се односе на органе Републике 
Српске  који врше ову истрагу и који су укључени у овај процес и да те  исте 
институције поврате  оно повјерење које им је нарушено и да Република Српска 
функционише онако како треба да функционише и како је то  Уставом загарантовано  
за све њене грађане. Толико и хвала вам. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Сада ријеч има уважени народни 
посланик  Бранислав Бореновић изволите 

БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: Хвала предсједниче Парламента, Па ево ја се исто 
придружујем оним народним посланицима који кажу да је важно што данас 
разговарамо о овој теми. Теми која је вјероватно у исто вријеме и болна, али и у  исто 
вријеме неопходна да се о томе у Парламенту разговара. Имам осјећај када ево 
сумирамо свих ових неколико десетина дискусија  цијели дан да имамо обавезу и 
велику одговорност да случај Давида Драгичевића доживи судбину бројних 
случајева нерјешених  убистава или смрти. Врло је важно да не дозволимо да због 
недовољног чињења  или недовољног рада ово полако пређе у  историју, то не 
смијемо дозволити док се не донесе коначан суд о истини и зато је битно да је 
Парламент након  45 дана  засједао донијеће одређене ставове и  извршио свој 
парламентарни притисак  на оне институције које требају да раде свој посао у складу 
са Уставом и законима ове земље. Мора се сазнати истина како је настрадао, у ком 
периоду, од чега и од кога и то није ништа што је ван неких нормалних људских  и 
разумних критерија. Оно што је очигледно да је овдје било пропуста, то не може нико 
да оспори, али је исто тако јасно да  ни до дана данашњег немамо  бар основну ствар 
која је вазана  за узрок смрти, не може узрок смрти бити  утапање. Како је дошло до 
утапања? Како је дошло до утапања да ли насилно, да ли је прије тога  дошло до 
неких радњи које су могу имати квалификацију убиства, то је невјероватно да ни 
након 45 дана још увијек не знамо. Оно што је интересантно када смо разговарали са 
људима који се баве овом тематиком је чињеница да је  читав случај од почетка 
водила Управа за организовани и тешки криминалитет, и поред тога  што постоји, ја 
нисам  заиста неки посебан експерт  за безбједност, иако постоји Управа 
криминалистичке полиције јер је по  наравно унутрашњој структури и дјеловању 
МУП-а је видљиво да у Управи за организовани и тешки криминалитет не постоји 
надлежна оперативна јединица за општи криминалитет што довољно указује 
ненадлежност ове управе за конкретан  догађај или кривично дјело. Поставља се 
питање зашто је та  управа добила задатак да ради на откривању ових чињеница које 
смо добили након два дана након што је  пронађено тијело Давида Драгичевића, и то 
је нешто што  сигурно изазива једну значајну пажњу  бар оне стручне јавности која 
се, која се овим бави. Мислим да је  неопходно  инсистирати , инсистирати и 
инсистирати колико год то неком било досадно да се утврди коначно истина  по 
питању смрти Давида Драгичевића. Чули сте данас многе изговорене ријечи, чули 
сте данас да и отац али и људи који су и око њега и испред њега и иза њега без 
обзира на било какву вјерску или неку другу да не кажем политичку припадност 
очекују само да институције раде свој посао и не можемо да  занемаримо чињеницу 
да овдје нема  ко радити тај посао осим институција, нема ту у овом кругу људи са 
којима смо данас разговарали нема трећих, четвртих, има МУП полиција има 
тужилаштво, свако има своју  и јасну надлежност и свако свој посао треба да уради 
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али је ту и обавеза Народне скупштине Републике Српске да кроз тај парламентарни 
надзор како год да га назовемо прати рад институција на спровођењу одређених 
активности. Не можемо зауставити да грађани износе своје јавно мишљење, то не 
смијемо урадити, то је потпуно недемократски неуставно, па члан 32. Устава је рекао 
да грађани имају право да износе јавно мишљење о раду  државних ид ругих органа и 
организација. Нико не може бити позван на одговорност нити трпјети друге  штетне 
посљедице због јавно израженог мишљења о раду државних органа или ставова 
изнесених о том органу врло прецизно и нема ту неко да се љути на било  којег и 
новинара и представника медија ако износи одређене ставове  који су можда у 
супротности са ставовима  појединих институција. Говорило се пуно о политизацији, 
о томе како су неки политичари  ишли код родитеља кући, ишли на сахрану, ишли на 
Трг, али ја хоћу да вјерујем да је сваки од тих људи  ишао са искреном намјером као 
родитељ да буде дио нечега што се зове потрага константан потрага за истином и 
правдом и није коректно, није коректно  данима наметати такву  једну врсту теме јер 
онда ћемо и ми да постављамо питање зашто се и ко то уводи политику на такав 
начин у нешто што је  потпоно има људску димензију, јер и ми смо људи, и ми смо 
нечија дјеца, и ми смо нечији очеви и ми имамо дјецу и ми смо сви забринути и 
имамо право и неће ми нико забранити, кад год сам у Бањалуци да одем на било које 
јавн мјесто не да агитујем,  не да пропагирам, али бар да слушам и то ми не може 
нико забранити и неће никад забранити, јер сам доста ствари чуо, научио тих 
неколико дана колико сам слушао људске приче, људске судбине и било је тамо 
поред мене још  колега народних посланика такођер и родитеља нечије дјеце и 
немојте да око тога правимо неку врсту покушаја да се скрене пажња са онога што је 
кључ расправе у Народној скупштини а то је коначно утврђивање праве истине. 
Причало се о улози Парламента, има Парламент и те како јаку и  важну улогу. Ово 
данас  што је се десило  ја мислим да је то, ако о овоме можемо говорити велика ствар 
за парламент. Рекао сам на почетку и понављам сви смо заједно донијели ту одлуку, 
немојте да причамо један дио посланика  јесте, други, сви смо заједно донијели  
одлуку да о овом разговарамо, али исто тако када је у питању онај дио везан  за  
оснивање или формирање  анкетног одбора немам ништа против, али анкетни одбор 
би требало онда по хитном поступку промјенити Пословник  и избрисати један дио 
из члана 98.  гдје пише да се анкетни одбор  образује из реда народних посланика, да 
бришемо из реда народних посланика, што? Анкетни одбор  образује се као 
повремено тијело за извршавање посебних задатака одређених одлуком о његовом 
оснивању и хајмо ко Парламент у то тијело дати могућност да буду и људи који су 
ван парламента, по хитном поступку ћемо промјенити и дај да у Анкетни одбор  дамо 
могућности да буде ако је расположен, ако хоће и отац али можда и новинар који је 
по ријечима министра највише упознат у овом случају  г-дин Васковић (добацивање) 
ако хоћете, али онда да видимо шта ћемо са оним дијелом  који се тиче који је у 
супротности  са радом тужилаштва Републике Српске, да ли ми ту улазимо у  
надлежност рада тужилаштва који треба да  покрене одређене истражне радње 
(хвала) и да то размотримо. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Ријеч има уважени  народни посланик 
Вукота Говедарица, изволите 

ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА: Хвала г-дине предсједниче, даме и господо народни 
посланици, господо из Владе, Када смо ушли у овај парламент послије оне афере 
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''папак'' и оног снимка ако се сјећате добро  како је то некада изгледало, и на основу 
тога могли смо претпоставити како ће ова  Влада и овај сазив радити у наредне 
четири године, макар онај ко је имало озбиљно размишљао у том моменту о 
посљедицама те афере о којој се доста говорило, сви чланови Владе и сви народни 
посланици у овом парламенту положили су заклетву, а та заклетва гласи, да вас 
подсјетим: Заклињем се да ћу дужност савјесно и одговорно извршавати, државне 
тајне чувати, интереса народа и грађана Републике Српске  бранити и заступати, 
Устава и закона БиХ и Републике Српске часно се држати. То је заклетва господо коју 
смо сви положили и народни посланици, и предсједница Владе и министар 
унутаршњих послова и сви ви остали чланови Владе који сједите овдје. Ја знам 
најмање једну личност од свих нас које сам набројо, која апсолутно зна да ли је све 
ово што се десило рађено савјесно, да ли је све ово што се десило у истрази  о којој 
смо данас говорили  рађено одговорно и да ли је рађено часно у складу са законом  и 
законима Републике Српске и са Уставом Републике Српске, најмање једну особу 
знам и није  лако закључити да је та особа министар унутрашњих послова г-дин 
Лукач. Ви сте г-дине Лукач та особа и немам никакву сумњу да ви апсолутно на 
најбољи могући начин  све знате шта се десило  у овом случају трагичног губитка  
једног младог живота у Бањалуци и апсолутно сте добро упознати најмање један, 
можда вас има још у Влади Републике Српске, можда је то и предсједница Владе 
Републике Српске. И ово нема никакве сумње тежак је дан за Републике Српске , 
тежак је дан за овај парламент и свих ових 46 дана  су тешки дани за Републику 
Српску и од  исхода  да ли ћемо доћи до истине и правде вјерујте  зависи будућност 
овог народа, будућност ове земље и ја немам г-дине Лукач заиста никакву потребу да 
овдје будем  ни истражилац, нити да будем тужиоц, тужилац, нити да будем судија и 
ја тај нисам, али јесам један разуман човјек  који  има своје мишљење, има свој став 
по овом питању као и по многим другим, дакле умијем да правилно и расуђујем  и 
просуђујем као многи ви у овом парламенту и када видим г-дине Лукач све оне слике  
које су се појавиле а које сигурно не налазе се у разним предметним списима када 
видим  на који начин  по мом увјерењу веома непрофесионално сте радили истрагу 
или је можда та истрага имала неки други  смисао онда ја г-дине Лукач и свима  вама 
овдје желим да саопштим да мислим нећу да кажем да сам увјерен у потпуности, али 
моје мишљење г-дине Лукач у овом моменту када све ово сагледам  јесте да је  Давид 
Драгичевић убијен. То је моје мишљење, то је моје мишљење г-дине Лукач и ја  своје 
мишљење износим у овом парламенту јавно га саопштавам за разлику од многих у 
овом парламенту који немају храбрости да изнесу своје мишљење. Г-дине Лукач, 
имамо за вас  доста питања, хоћете ли нам одговорити  ко је  заказао ту 
конференцију за штампу? Због чега је г-дине Лукач заказана та конференција за 
штампу? Због чега се на тој конференцији за штампу нашао начелник једне управе? 
због чега се г-дине Лукач на тој конференцији за штампу нашао патолог вјештак да 
би саопштили да Давид није убијен? – е видите  мени ту нема апсолутно никакве 
логике. Да ли сте ви г-дине Лукач као министар унутрашњих послова знали  да ће се 
одржати та конференција и хоћете ли нам казати  ко је наредио ту конференцију за 
штампу овдје пред свима, мислим да би то било јако корисно, али обзиром да видим  
да  одбор за безбједност је једногласно закључио да се спроведе парламентарна 
истрага највјероватније тамо ћете морати то да кажете. Г-дине Лукач, мислим ако 
сте знали, а претпостављам да јесте и та конференција за штампу без вас сигурно не 
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би могла да се одржи, зашто нисте упозорили све те људе који су дошли до те сулуде 
идеје да без тужиоца  изађу на конференцију за штампу, зашто их нисте у томе 
спријечили? Да ли је г-дине Лукач тужилац знао да ће се одржати та конференција за 
штампу, да ли сте њега упознали да ћете саопштити резултате истраге  на 
конференцији за штампу гдје сте ви немало затим г-дине Лукач цитирам вас, казали: 
''да не постоје ни најмање индиције да се ради о убиству'' – зашто сте то радили? 
Зашто сте то радили г-дине Лукач без тужиоца? Хоће ли неко господо  с ове стране 
дати одговоре на та питања, знам да не можете да их дате, али мислим да би био ред 
да та питања  данас у овом парламенту  поставите. Данас смо чули г-дине Лукач 
између осталог и јавног тужиоца окружног  који је саопштио да сте га, као што сам 
данас рекао  лично звали и да сте тражили да се оконча истрага због притиска 
јавности, каквог притиска јавности г-дине Лукач? Је ли вам био битан притисак 
јавности или да се спроведе једна законита  професионална истрага која ће дати 
своје резултате и послужити окружном тужилаштву  Републике Српске да дође до 
доказа на основу  којих би суд једног дана доносио одлуку. Да ли г-дине Лукач  
заиста ви сматрате да сте имали та овлаштења? На основу ког закона, на основу ког 
члана, ви као министар унутрашњих послова зовете окружног тужиоца, ви сте г-дине 
Лукач политичка личност, министар сте у Влади Републике Српске  немате право да 
на тај начин утичете на исход истраге позивајући окружног тужиоца да  оконча 
истрагу због притиска јавности. Е видите г-дине Лукач, када дођемо до ових сазнања  
онда закључимо да заиста може да постоји једна велика сумња  да је постојало 
намјерно скретање пажње или је у питању велика непрофесионалност због тога сте 
ви лично одговорни и у нормалним друштвима ви би морали да поднесете оставку г-
дине Лукач, у цивилизованим друштвима ви би поднијели оставку или би били 
смјењени и у демократским и у цивилизованим друштвима г-дине Лукач ви би били 
оптужени за ометање  истраге, али господо ми живимо у једном посебном систему 
који не личи на тај цивилизовани, а ово што све кажем г-дине Лукач  само да вас 
подсјетим предсједник Републике је између осталог  јуче саопштио да је  истрага 
односно та конференција  за штампу (хвала) била грешка и била апсолутно 
непотребна. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Реплика уважени министар Драган 
Лукач, изволите 

ДРАГАН ЛУКАЧ: Захваљујем г-дине предсједниче, Ја сам већ у свом обраћању  
већ једном рекао око те приче са Лепиром, али очито г-дин Говедарица неће да чује 
оно што је истина и рекао сам ево позовите г-дина Лепира  па провјерите о чему смо 
нас двојица  причали да смо се тада чули и причали о томе да  је потребно да 
тужилаштво изађе у јавност и да саопшти чињенице које зна и сви то траже од 
тужилаштва   то сви траже и то није никакав притисак на тужилаштво, а ја се надам 
да ће с обзиром да сте јавно рекли сада  по вашем мишљењу да је извршено убиство 
да онда сами имате нека сазнања која ево ми немамо  таква сазнања да ће 
тужилаштво позвати вас  да дате та сазнањ тужилаштву која имате да се ради о 
убиству или сте ви у том случају саучесник  и прикривате то убиство, ја не знам, ево 
ја кажем  да не знам ко је извршио то убиство, ако је убиство не знам, даља истрага 
ће показати  да ли се нешто зна.  Ви кажете да је убиство да би тврдили да је убиство  
озбиљан човјек мора да има нека сазнања  о томе, је ли ви прикривате некога? Јесте 
ли ви саучесник у томе? Изволите у тужилаштво па реците ко је извршио  то убиство. 
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А даље, кад причате већ (добацивање) о поштењу, о части и тако даље,  па како г-
дине Говедарица направиште удес са службеним  аутом ове Скупштине и побјегоште 
са лица мјеста (добацивање) ви који сте положили заклетву. МОлим вас, па немојте 
да причамо о томе шта сте ви то допринијели  овој држави и шта сте урадили. Што у 
свом родном мјесту имате надимак ТИП ''500'' треба ли икоме више овдје понављати 
у овој држави због чега (добацивање) сви то знају. Кад је требало за ову државу 
нешто урадити побјегли сте, побјегли сте. Ја сам остао овдје, а могао сам да одем  
имао сам гдје да одем у Њемачку и гдје , гдје су ме моји родитељи хтјели да пошаљу 
гдје су  пензију зарадили, нисам хтио, нисам хтио да будем дезертер  нисам хтио да 
будем кукавица, остао сам овдје  и дао сам дијелове тијела за ову државу  да би ви 
овдје држали предавања о томе како сам саучесник у нечему, у нечијем убиству, ма 
немојте, морате то поткрепити добро детаљно и рећи овом народу шта сте ви то 
урадили, шта сте ви то урадили  за ову државу да би ви имали  право да овдје држите 
неком предавање и  да причате о заклетвама о часту и поштењу, од куд вам право, од 
куд вам образ уопште да  на такав начин овдје у овој  Скупштини у овом великом 
дому да неком држите предавање о части, поштењу и залагању (хвала) о заклети  и 
сличним стварима (хвала) срамота. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Ријеч има предсједница Владе г-ђа 
Цвијановић, изволите 

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Пошто сте ме прозвали овај г-дине Вукота Говедарица 
тврдећи у том  свом уводу  да најмање једна особа  зна  шта се десило, а могуће и 
друга  а да је то предсједница Владе, ја прво морам да вам кажем  да се ја не петљам у 
ствари  које нису у мојој надлежности и да бисте ви то требали   до сада да научите 
да има људи који то не раде. Прво, не петљам се у истрагу  јер то није мој посао, ја 
немам знања да водим истрагу то раде  неки други који су зато обучени и у крајњем 
случају чији је то посао. Дакле,  ово је једна тотално  безобразна инсинуација у којем 
ви покушавате да испровоцирате наравно министра Лукача, а покушавате 
вјероватно да испровоцирате  и мене, не можете. Ја нисам од вас  ништа више ни 
очекивала него да ви почнете своје обраћање  оним што  називате афера ''снимак''  а 
у ствари то је уредак људи који су вама врло блиски, толико блиски да могу да 
исценирају такве  ствари да бисте ви имали тему којом сте се бавали много времена 
и бавите  се њом много времена.  Па сте рекли да једна Влада која је почела како ви 
кажете афером ''снимак''  је и могла да буде  само овакава каква  јесте. О томе каква је 
ова Влада причаћемо на наредној сједници, наредном засједању Народне скупштине 
кад ћемо се бавити причом око ребаланса и свега другог.Мени је жао што сте ви овдје 
многи од вас указивали како је требало да се бавимо уопште безбједности у 
Републици Српској а  бавимо се само једном темом  то је био ваш циљ и била је ваша 
намјера. Дакле, мислим да није у реду да ви некоме држите  предавање, прво зато 
што ви немате  знања да држите та предавања, друго метод којим ви  покушавате да 
испровоцирате некога не пије воде, треће све и једна тема коју сте ви споменули сад 
и поменули некада  раније су, извињавам се ја грађанству на свом, на овом 
изражавању, али то су прежвакане теме. Најбоље да направите неку причу да бисте 
онда  могли о њој да причате. Ви ако будете  јако заинтересовани у неком будућем  
периоду ми можемо  причати и о тој афери ''снимак'' сад сви знамо мало више него 
што смо тад знали. Немам ништа против тога, апсолутно немам ништа  против тога. 
Ваша прича о куповини посланика  и остале бесмислице које смо слушали је давно 



303 
 

испричана прича. Једини дио у тој причи  коју нисмо испричали  је ко је шта радио да 
би настала  оно што сте ви назвали афера, само о томе нисмо причали, не би било 
лоше да поново причамо  о томе овдје у Скупштини, уопште не би било лоше 
(добацивање) уопште не би било лоше, (добацивање)  с вама не полемишем, ви сте  
за мене, ви јесте народни посланик  али ја вас  доживљавам као изузетно неозбиљног 
човјека и уопште немам намјеру  с вама да полемишем (добацивање) у осталом ви 
сте  већ рекли да сте ви за, ви сте, па ја не могу с вама полемисати вјерујте, ви сте 
овдје показали све могуће  своје перформансе  од тог вашег  назови отпора у којем 
окрећете  леђа скупштинском руководству и то углавном човјеку који је предсједник 
Парламента који  је између осталог вама пустио да добијете  свој мандат  тако што 
вас је ставио на своју листу заједно са својим предсједником партије и осталим 
колегама а онда сте ви то изневјерили и  прешли на другу страну и нико није рекао 
да  сте ви тај ''папак'' него сте причали о неким другима. Дакле, истина је да сте ви  
човјек који је добио свој мандат  тако што вам је нека друга политичка партија  
поклонила своје повјерење, ставила вас тамо на компензациону листу  а онда сте ви 
урадили  то  што баш и личи на вас и мене то уопште не изненађује. Ја с вама не 
полемишем, ви сте  мени  тотално небитни. (добацивање) апсолутно,  па немојте, па 
ево добацујте све у реду  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Молим вас, молим без дијалога. 
ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Дакле, ја мислим да сте ви политички небитни јер сте 

добили  260 гласова и мислим да сте небитни, извините ако вас вријеђа извињавам 
се ако вас вријеђа али ја мислим да је сва политичка тежина (добацивање)  вама 
стала ту и данас сте нам објаснили да више нећете  бити кандидат, ја не знам  да ли је 
то зато што немате своју партију или вас неће ни једна друга партија или сте се 
негдје већ удомили. Дакле, то су ствари, не морате да одговорите уопште, ја то  већ 
знам одговор. Према томе, ја са вама уопште не полемише (добацивање) мене ваш 
безобразлук уопште не интересује, не интересују ме ваше приче које сте 
продуковали мјесецима овдје  сликајући, шаљући се обавјештавајући јавност како ви 
подносите пријаве , како ви идете у тужилаштво, како је вама крив овај, како вам је 
крив онај, мене то не интересује, извињавам се али ме не  интересује. Дакле, г-дине,  
али ме интересује кад народни посланик слаже да је, и онда нама држи  предавање о 
томе какав је однос према институцијама, јако ме нервира кад народни посланик 
дакле дође и слаже да је (добацивање)  дао, не причам о вама болан човјече уопште  
значи небитни сте  (молим вас Шукало  немојте добацивати, молим вас) 
(добацивање) (добићете ријеч) кад направи нешто, а онда слаже да је урађен неки 
увиђај полицијски да је неправљен извјештај, а то се испостави на крају да није тачно  
и онда ви нама држите овдје придике и моралне и не знам ни ја каква предавања и 
ви хоћете да ми себе препознајемо у стварима, извините ја се не препознајем ни у 
једној од тих  ствари о којој ви причате. Та прича око  афере ''снимак'' је добро 
намјештена прича која показује да постоје људи  који су у стању, а налазе се на 
различитим позицијама неки још увије, неки су били мало раније  који су у стању 
данас да грађане Републике Српске доведу у потпуно одсуство  безбједности, али не 
зато што не ради њихов МУП или не зато што не раде институције, него зато што 
имате разне мешетаре који се служе разно – разним стварима, не могу о томе баш 
детаљно да причам, али бојим се да ви људи  улазите не ви него ти неки  који то раде 
да ви улазите људима и сва разна мјеста гдје не треба да будете. Дакле, ови грађани 
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морају да имају сигурност  и на томе ради и МУП и на томе радимо и ми. Према томе, 
дакле г-дине Вукота немојте да ме прозивате, ја нисам неко  ко зна какви су налази 
истраге то није мој посао и ја се не петљам ни у рад ни судова ни тужилаштава ни 
полиције никад никоме нисам рекла шта  треба да уради, а г-дин Лукач вам је 
објаснио зашто је он и шта је он рекао и ваљда вам је то јасно, али да вас  ја сад питам 
нешто друго. Претпостављам да је вама ненормално да неко ко је министар оствари 
дакле контакт по било чему са неким ко је тужилац, али вам је врло нормално 
претпостављам да оде неки амбасадор па да  одмах каже тужиоцу  шта треба да ради,  
то је вама нормално. Ви сте из те политичке приче, то је ваш однос  према овом. Не 
можете нас испровоцирати немојте покушавати.  

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Реплика уважени народни посланик 
Вукота Говедарица, изволите 

ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА: Дакле да вам кажем господо на све те неистине којима 
се годинама служите, рећи ћу вам само у једној реченици јалова вам је прича , јалова 
вам је прича  за мене , јалова вам је прича о вашим резултатима, јалова вам је прича у 
овом случају јер сте изгубили повјерење, изгубили су институције повјерење и ви 
данас причате о повјерењу народа у институције. Јесам ли нешто рекао господо што 
није тачно?  Сваки дан причате са грађанима па их питајте  да ли грађани вјерују у 
институције Републике Српске? Не вјерују баш тако лако, нарочито послије овога 
што се десило и да вам кажем  рекао сам  или смо имали непрофесионалан случај, 
непрофесионалну истрагу или је истрага имала неки други циљ. Нисте ми 
одговорили на постављена питања  10 – 15 питања  сам вам поставио ви нисте 
одговорили, гдје је г-дин Лукач? Гдје је нема га у сали? Је ли ту? Отишао је, јуначина. 
Хоћете ли одговорити на ова питања да знамо, да знамо шта је ваше мишљење, ја сам 
своје мишљење  изнио, имам право на њега, имам храброст да саопштим  своје 
мишљење у овом парламенту  за разлику од многих који немају те храбрости и врло 
радо ћу да се одазовем у тужилаштво Републике Српске зато што поштујем 
институције Републике Српске, а да вам поставим још које питање. Извјештај о 
вјештачењу камера које је радио Словенац, хоћете ли доставити јавности тај 
извјештај? Хоћете ли доставити јавности извјештај када сутра буде парламентарна 
истрага на челу са одбором  за безбједност спроводила овај закључак за који сматрам 
да треба да га усвојимо? Г-дин Лукач је рекао да је вјероватноћа да је Давид био у тој 
кући  80%, доставите нам извјештај да видимо да ли је то 80% то је једно и друго 
зашто није  урађена хемијска и микроскопска  анализа воде из Давидових плућа због 
чега, да се утврди да  ли је вода у плућима вода из Црквине. Сумњам, обзиром да није 
бојим се да имамо  зло једно велико испред себе. Е то је моје мишљење и то је моја 
храброст. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Предсједница Владе г-ђа Цвијановић, 
изволите 

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Колико сам ја имала прилику да чујем, а вјерујем да и 
други посланици а ево овдје имамо и људе који знају то боље објаснити  и ја немам 
намјеру  да с вама полемишем око оног што су одређени доказни  материјали МУП-а, 
зато што сам рекла да се не бавим стварима које нису моја надлежност и за које 
нисам одговорна и за које нисам обучена једнако као и ви. Разлика између мене и вас  
једна од разлога је  то што ви можете да тврдите да је нешто непрофесионално 
рађено, а ја то се никад  не би усудила зато што неко други то треба  да каже, а не ви 
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који сте један политичар или ја који сам један политичар. Дакле, ви сте дошли и 
рекли не да мислите него сте тврдили да је овдје нешто рађено погрешно, а ја кажем 
да ви нисте тај који то треба да утврди. Друга ствар  коју сте опет промашили да 
запамтите овдје ја сам слушала министра Лукача  који је објашњавао дакле ја поново 
не желим да се петљам само тумачим то што сте ви рекли, а наопако сте рекли, он 
није рекао да је вјероватноћа да је неко  био у некој или у некој кући него је рекао да 
су форензичари радили упоређивање дакле кретања  на основу камера који биљежи 
једну особу да ли је то  иста та особа и речено је да је степен вјероватноче  80 јер не 
можете рећи 100  док год не видите лице  ваљда је  и то нека струка прописала, нисте 
ви ти који прописујете  шта ће радити одређени људи. Пропустили сте једну врло 
важну ствар да примјетите, а то је много важна прича, пропустили сте да поново да 
примјетите да постављате питања за које  је релевантно само тужилаштво, као и то 
да  је тужилаштво то које има палицу у својим рукама  и усмјерава одређене ствари  и 
тражи одређене ствари, ви тражите  одговор од других људи. То је немогуће да вам 
дају. Онај ко је иоле озбиљан за разлику од вас који сте врло неозбиљни па дајете 
такве квалификације се не би усудио да то ради. Па замислите да вама дође 
предсједник Владе или  неко од посланика и да тврди да нешто јесте или није, како 
ви то знате, шта је ваша стручна спрема па ви то  изнесете, јесте ли ви се зато  
спремали? Јесте ли ви форензичар? Шта сте ви? Шта сте ви? Вама је судска медицина 
имате  је у малом прсту показали сте  се, радили сте на безброј случајева примјера, 
звали су вас као стручњака  из регије да урадите, шта сте ви полиграфиста? – то сте 
ви, је ли? Или глумите да сте ви то. Мени је то преозбиљна ствар да би глумила да 
сам то. Ја вам кажем свака институција  ради свој посао. О повјерењу  у МУП којег ви 
нападате лично као Вукота Говедарица и ви и ваши пријатељи  политички већ много 
времена морам да вам кажем да по свим анкетама високо позиционирана 
институција које грађани Републике Српске  вјерују, е то жуља вас и оне који вас  
подижу и дају вам крила у овој политичкој борби. Дакле, ја поново кажем вама г-дине 
Вукота Говедарица пошто сте ви прозвали мене, да ја не полемишем о овом случају и 
предмету, зато што ја нисам та која може да да  свој суд, институције су те, ја нисам 
ни патолог  за разлику од вас који сте све то, ни судски вјештак, нисам инспектор 
полицијски, нисам судија, нисам тужилац, ја то ништа нисам, али ви изгледа то све 
јесте. Ви сте довољно храбри  да кажете да је нешто рађено непрофесионално, ја 
уопште немам такву храброст или такву глупост  да кажем да тврдим да нешто јесте 
или није урађено  на адекватан начин, а да то није моја ствар коју ја могу да 
коментаришем. Према томе, вратите се у оквире  морате прво да научите шта су 
надлежности које институције, ко шта смије да ради, ви питате мене, а можда и 
предсједница Владе зна шта је тачно, не зна, не петља се у рад судија, тужилаца, 
инспектора, МУП, не петљам се јер ми тамо није мјесто за разлику од вас који све 
знате. Ви се ни у шта не петљате али ви сте баш једна свезналица и се знате. И друга 
ствар да вам кажем немојте да обезвређујемо више, престаните да обезвређујемо 
институције, ви причате грађани Републике Српске  не вјерују у институције, ви не 
вјерујете, ви не вјерујете у полицију, ви сте  Вукота Говедарица човјек који има своје 
име и презиме, има своју функцију ви сте предсједник СДС-а и реците  за себе да сте 
ви тај који не вјерује институцијама Републике Српске  и ви не вјерујете МУП-у и ви 
не вјерујете никоме, а вјерујете само себи зато што сте ви најпаметнији, ви сте се  
баш цијели живот од како сте се родили спремали  да то све знате, али ми то ништа 
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не знамо. Дакле,  молим вас дајте да се уозбиљимо и поново  се ограђујем, све што 
говорим  одвајам од тог случаја, одвајам од тог случаја  трагичног, али ја видим шта 
ви радите, ви покушавате као  некога да испровоцирате, ви мене не можете  
испровоцирати кад ја знам да сам ја у праву што ово тврдим, да је погрешно да неке 
ствари радимо, да је погрешно да ви тако говорите као предсједник једне политичке 
партије  да ви знате шта је исправно  - шта је неисправно, па се послије поправљате и 
кажете то је моје мишљење, а прије тога сте рекли то је ваш став. Ја се никад у животу  
а да немам струку која је то рекла институције доказале, у животу  се не бих усудила 
да кажем да нешто јесте ово или оно, у животу, а знате како сам брза на ријечима  и 
како знам  и волим сваком свашта  рећи, ко и мени каже ја и њему одговорим. Ја то 
никад, ја не разумијем вашу храброст, ја то не разумијем извините, немојте ме 
прозивати, не знам ништа о овом, није посао да знам, а ви ако знате  имате сазнања 
изволите па подјелите  с неким ваљда имате у неке  институције повјерење, ваљда у 
неке имате. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Реплика уважени народни посланик Адам 
Шукало, изволите 

АДАМ ШУКАЛО: Ево мало  и један осмјех да подјелимо премијерки, превише 
сте се нешто унервозили. Ја за све ово што сте ви сад рекли  ја сам записивао да могу 
да вам одговорим, имам само једну констатацију расуло мисли у психологији се то 
зове, расуло мисли, не може вас нико више похватати, а видим да сте се ви сад 
одлучили да уђете у дискусију  с нама, пошто сте завршили са лакирањем ноктију и 
скидањем лака, да сте то радили док је г-дин Вукота Говедарица који је уважени 
посланик вођа друге најснажније политичке партије овдје  у Народној скупштини 
Републике Српске ви сте лакирали нокте и то је ваш однос према Републици Српској 
и према Народној скупштини Републике Српске. (добацивање) Ваше расуло мисли  
да сте скидали лак, незнам не разумијем се  заиста у те женске ствари, (добацивање) 
ваше расуло мисли  у овом Парламенту Републике Српске је најбоља антиреклама  за 
ову власт у Републици Српској и вас само треба  пустити да ви причате, а рекли сте 
ви мени  барем 10 пута до сада у овом Парламенту  да ви са мном не полемишете, да 
сам ја небитан. Чујем да сте данас рекли да сам ја папак, знате шта сте ви? Ви сте 
највећа срамота  у историји Републике Српске, највећа срамота и ова Влада 
Републике Српске  остаће упамћена по вама, а заборавили сте кад сте ме звали на 
телефон кад је изашла та афера папак, јесте ме молили  тад за подршку, извињавали 
се што сам се ја нашао у тој афери ничим изазван. Сад сте почели да причате  
испровоциралисте ме рекли сте да имате неке доказе, зашто кад је истрага о афери 
папак  обустављена од стране тужилаштва  може приликом нових доказа  да се 
поново та истрага покрене. Зашто ви не идете у тужилаштво? Зашто се ви буните  
када је г-дин Додик предсједник Републике Српске рекао да је  била грешка та 
конференција за штампу, је ли ви имате нешто  против тога што је рекао ваш  шеф, је 
ли се слажете са њим? Ко је убио Милана Вукелића да ја вас питам? Ко је убио 
Милана Вукелића да ли знате ви то, да ли ви  знате можда? Па било би добро да сте 
се распитали ваљда сада, па ја мислим да ви знате ко је тај, ко је убио Милана 
Вукелића, ја мислим да знате и ко су наручиоци. Било би добро да се позабавите 
озбљиним питањима у Републици Српској, а не да се бавите праћењем  гдје ја идем,  
гдје проводим вријеме, нема госпођо Цвијановић, па данас сте два пута то рекли, 
какве ја имам приватне планове па у овој Републици Српској нико осим ваших 
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плаћеника  који раде у институцијама Републике Српске они који сте довели 
партијски, не на оне који су часне, неће више остати, ако овакво стање  и ако ви 
будете  више водили Републике Српске. Тачка нећу  се више јављати. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Управо сте  искористили све три реплике. 
Предсједница Цвијановић, изволите 

ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ: Добро што сте рекли да се нећете више јављати, прво 
зато што (добацивање) не знам ни чему сте се јављали. Прво морам да вам  кажем да 
не лакирам нокте (добацивање) не лакирам нокте на Народној скупштини 
(добацивање) према томе изрекли сте једну лаж. Друга ствар о којој сам рекла да 
ваља размишљати да сте ви тај и тај господин око којег се причала сва та прича, а да 
сте ви тежиште пребацили  на неке друге људе и тако даље, па онда се неки запитали  
јесте ли ви ти, према томе ја не знам  шта то вас вријеђа. Ја ништа нисам причала о 
вашим приватним плановима, него сам само рекла оно што се већ прича увелико, а 
ви сте сами нас обавјестили  да се више нећете кандидовати и ја сам рекла да је то  
зато што вас неће ни једна политичка партија и да је то то. Ја не знам  шта сам ја кога 
увриједила. Прича око тога да ли ја знам  за неко убиство, не не знам, не не знам, ја 
што знам ја подјелим са институцијама, али ово је сада,е во овако сад смо дошли 
дакле у онај дио Скупштине  који у ствари треба да покаже зашто је ова Скупштина 
сазвана, сад смо ми дошли до тога, сад сте ви показали своје право лице, да вас 
уопште не интересује  ништа вас не интересује ни имали боли неке породице, ни шта 
се с неким дешава, ни гдје смо  ми стигли у овим расправама и обмањивању како 
нешто рјешавамо, сви знамо да ништа не рјешавамо јер зато што није до нас да то 
ријешимо. Сад смо ми дошли до тога, сад су све друге теме важније теме и  у реду, и 
ово је причаћемо. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Уважени народни посланик Горан Ђорђић, 
изволите 

ГОРАН ЂОРЂИЋ: Изволите. Хвала предсједниче, Кад сам имао први криви 
навод предсједница Владе ми је обећала да не може више разговарати  ни о чему и да 
се више неће јављати, али ево видим да наставља, упорно се покушава скренути 
пажња и политизовати случај и ова цијела Скупштина и то ми је потпуно јасно зашто 
радите, зато што нема правих одговора и не можете их ни имати, ви сте извршна 
власт, али сносите одговорност по командној одговорности ви сте предсједница 
Владе. Имате министра унутрашњих послова у Влади, сигурно сте информисани  и 
сигурно  знате као сви ми овдје   што знамо да је било пропуста у раду  МУП-а у 
цијелој истрази, па то ваљда данас свима јасно у Републици Српској и шта год ви  сад 
причали о 14., 15, 16, 17. питај  бога о чему, тих хиљаду тема које отварате не можете 
побјећи од ове истине и ви свакако можете се трудити да будете незаинтересовани 
по питању било чега  јако добро знате да је пропуста било и да подвучем још једном 
трећи пут у МУП-у ради хиљаде људи, поштено зарађују свој хљеб, примају плату, иду 
у прву, другу, трећу смјену, ја вјерујем у МУП Републике Српске, ја вјерујем да је то 
једна од најважнијих  институција. Од стварања Републике Српске МУП је  једна 
најважнијих полуга Републике Српске хоћу да се осјећам безбједним и нема шансе 
ако изговорите још хиљаду ријечи и покушате да нам наметнете тему да ми блатимо 
МУП нисте у праву  сваки ћу пут устати  и рећи да нисте у праву. Нико овдје није 
изговорио  да МУП није добар и ту се јасно мора дистинкција направити. Молим вас 
г-дине Тегелтија, да вам кажем нешто, ако је неко у лапсусу рекао МУП  не мисли се 
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на све припаднике. Овдје јасно постоји  одговорност, ако је  (добацивање) молим вас, 
ако су направљени пропусти, а евидентно су направљени о тим пропустима треба да 
се говори, додатно иритантан став тај један став ми нисмо ништа лоше урадили није 
истина, лоше сте сазвали конференцију за штампу, лоше сте износили чињенице, ово 
су посљедице, грађани се осјећају небезбједно, почиње притисак бити јавности  и 
треба ово ставити под парламентарни надзор и о овом треба говорити хладне главе. 
Што год више  имате тај став више иритирате и јавност и Народну скупштину, а све 
је веома једноставно да пропуста је било, идемо сад снажно да свим снагама 
институција повратимо повјерење и да завршимо овај случај  ако (хвала) буде се у 
могућности у што краћем року. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Редовна дискусија уважени народни 
посланик Радован Вишковић, Вуковић пардон. 

 
РАДОВАН ВУКОВИЋ: Хвала поштовани  предсједниче, поштована 

предсједнице Владе, уважени министри, колеге посланици, Ево у ово касно доба  
заиста најприје желим да изјавим најискреније саучешће породици Драгичевић, јер 
их је заиста задесила једна  велика трагедија, али да је овдје сада некадашњи 
посланик НДП-а г-дин Глигић, сигурно би почео своју дискусију са  од кад је гавран 
поцрнио овако нешто се није десило. Ја мислим на засједање и дискусије на Народној 
скупштини. Ја се овим послом бавим скоро 40 година  и ништа овако  нисам доживио 
можда слично нешто `81. године неки су  овдје тада нису били ни родили када је на 
друштвено политичком вијећу  БиХ тада је се то тако  звало ја сам то једном овдје  и 
причао али због јавности и због неких посланика  ћу то наравно и да поновим због 
политизације, јер је оцјењено  да је то заиста била политизација. Покренуо је неко 
питање  везано за употребу недозвољену употребу  палице једног полицајца на 
друштвено политичком вијећу, вјеровали или не  поштовани грађани и поштовани 
народни посланици ми смо ту расправљали око 6 сати да ли је тај полицајац односно 
тада милиционер  имао право да употреби палицу или није. Многи су се позивали  на 
Устав, на законе, на неке иако је Тито већ тада био  мртва на неке Титове изјаве и 
тако даље и никако се  нисмо могли договорити шта је ту у праву , а шта није. И устао 
се један паметан човјек и каже господо ево шест сата ми расправљамо, другарице и 
другови рекао, шест сата расправљамо  овдје да ли је милиционер имо  на то право 
или није, а он је имао само дјелић секунде да донесе одлуку  да ли употреби ту 
палицу или не. Шта сам хтио да кажем? Господо, тешки су и одговорни и врло 
професионални послови  МУП-а, поготово полицајаца, инспектора и тако даље  који 
тамо раде,  ја то знам. Ја имам из куће најближе чланове породице који раде у МУП-у 
и знам какве их све муке муче и знам у које све доба   ноћи и дана морају да иду да 
обаве неки посао  и  знам какву имају све подршку  од неких  из ове или из оне 
странке и тако даље. Овдје смо стално расправљали о извјештајима МУП-а. Ја бих био 
сретан да смо и о овој  теми расправљали на извјештају о раду МУП-а. Да је то тако 
указале су неке дискусије овдје данас, поготово г-дина Крсмановића  и г-дина Чавића 
који су говорили о проблемима, углавном о проблемима о раду МУП-а. Нису се 
специјално бавили овим случајем, али  и ја мислим тако да то треба да радимо  на 
тачки дневног реда извјештај о раду МУП-а, али ево  сви смо рекли да је то преседан 
да је дошло на Скупштину да треба да то расправимо и ево расправљамо и ја мислим 
да нас добри поштени  судије  тужиоци, адвокати и тако даље и не слушају. ја мислим 
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ако они буду ово слушали да они ће морати да изгубе свој посао да ће неко од нас  то 
да ради. Ја не желим заиста  да се бавим никаквим истрагама овдје, не пада ми на 
памет. Неки су се покушали бавити, али врло неспретно, улазили су у велики ризик  
овај тога изузетно  значајног посла. Е сад, овдје се највише помињала ријеч трагедија 
и политика, да ли је политика ушла у овај случај  и  да ли је то трагедија? Јесте, тај 
феномен трагедија кад се помјеша са политиком  то није нешто ново, та синтагма 
или тај феномен се још помиње у старој Грчкој од  старих грчких филозова и они и 
данас истражује се тај феномен и данас филозофи, социолози па и новинари, па и 
психолози истражују то шта се дешава ако се помјеша трагедија са политиком и сви 
дакле сви истражитељи који су пратили овај случај су закључили губе и то  
катастрофално губе и они које задесила трагедија и они који су политичари који су 
ушли у ту тему, нико са тим неће добити ни опозиција ни позиција  апсолутно, 
изгубићемо сви, а ушли смо сви у то, сви смо у то ушли и прије ове Скупштине а 
поготово, поготово на овој Скупштини, прије ако смо, ако се неко обраћао ушао, ако 
се није обраћао  каже зашто они не говоре  нешто о томе, дакле сви смо у томе. 
Допала ми се добрим дијелом  уводно излагање г-дина Бореновића. Г-дине 
Бореновићу ја сам мислио послије ваше дискусије и г-дина министра да није требао  
више нико ни говорити да донесемо закључке  заједничке закључке ако је то могуће, 
а мислим да јесте да изађемо из овога проблема на неки начин  не могу рећи јачи ни 
ми  ни ви, него на неки начин  да се ријеши покуша ријешити тај неки проблем који 
јесте проблем  ево није још завршен,  ми не знамо, нико од нас не зна  ево ни 
министар рекао не зна да  ли је убијен или није убијен то се још не зна истрага је још 
у току и то ћемо знати и ја бих заиста апеловао  ако имам право на то, а ли не знам да 
ли  имам заиста не знам да ли има на тужилаштво и на друге институције МУП и тако 
даље да нам што прије али заиста што прије донесу те чиљенице и информације шта 
се ту све десило  да би се релаксирала  ова ситуација  око свега  овога. Да ли су 
грађани узнемирени, па наравно да су узмемирени Бореновићу, наравно да су 
узнемирени. Ја знам у мањим мјестима умре човјек од 80 година па сви се узнемире 
иду тамо и тако,  али ово је велика трагедија, овдје је на  неки начин овај нестао један  
млад живот не знамо на који начин, сви питамо  овај ево на  који начин, а ја се надам 
да ћемо овај да ћемо ускоро то знати. Слажем се да је овај, ја сам гледао ту прву 
конференцију за шампу и ево сви су рекли  да је ту било неких грешака, није било 
овога или онога  и мислим да заиста овај је било неких грешака и ево ту су се десиле 
и неке казне и то је добро, и то је добро да се десило. Оно што бих желио још  да 
поновим везано за дискусије предсједника Клуба СНСД г-дина Вишковића да 
формирамо анкетни одбор  ја лично мислим да тај анектни одбор ће нам и те како 
послужити, мислим да су и до сад овај анкетни одбори послужили да дођемо до неке 
истине  да дођемо до неких чињеница  да укажемо на неке грешке ако их је било, 
наравно увијек их је било  увијек се може боље радити, увијек могу да буду бољи 
кадрови , увијек могу да буду  бољи полицајци, али  лично мислим и ја то стално 
говорим овдје кад имамо  овај  извјештај о раду МУП-а  наравно са аргументима то 
говорим да у складу са оним  какви они имају услове за рад а поправили су се ти 
услови могу још, мислим да та једна екипа у МУП-у заиста заслужује, заслужује све 
похвале. Ако могу још само једну реченицу да ако је могуће, ево молим и позицију и 
опозицију све  овај сви смо ту овај испред народа да се договоримо да сачинимо 
заједничке закључке које би усвојили једногласно  и на тај начин не мислим да би 
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све проблеме у свему томе ријешили  али мислим да би добрим дијелом олакшали. 
Ево г-ђо потпредсједнице толико и хвала вам. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем. Ријеч  има народни посланик г-ђа 
Сњежана Божић, изволите 

СЊЕЖАНА БОЖИЋ: Хвала г-ђо потпредсједнице, уважени чланови Владе, 
колеге и колегинице народни посланици, Ово данас је посебно посебна сједница. 
Данас никоме није било лако слушати све ово, а опет са најисрекнијом жељом и 
намјером да се дође до истине, да се открије како је настрадао један млад  човјек, да 
правда закуца на врата  његовог оца, његове мајке и родбине и да се коначно овај 
предмет ријеши. Саучешће породици Драгичевић. Много је нерјешених случајева  г-
дине министре, али министра нема,  за неке вјероватно никада нећемо сазнати праву 
истину, јер много времена је прошло од тренутка  када су се та убиства десила. За 
многе не знамо да ли су ти предмети  одложени а/а, да ли уопште  неко с времена на 
вријеме прелиста сву документацију која је у истрагама приупљена  а никада није 
доведена до краја. Трагична судбина младог Давида Драгичевића покренула је 
размишљања у том правцу. Жеља да се открије његов крај али и такође жеља  
поготово и других родитеља чија су дјеца настрадала убијена да се открију кривци. 
Нека ми  опросте родитељи Давидови, али у име још једних родитеља морам 
поменути убиство мог суграђнина Жељка Марковића , начелника Центра Источног 
Сарајева, изврсног човјека  доброг полицајца, узорног сина и супруга  и кратко 
дивног оца његове Ане. Убијен је на њен рођендан, а она је данас матурант, давно је 
била 2002. година и до данас ништа. Родитељи живе чини ми се  из само једног 
разлога да се открије истина и пронађе убица и да се приведе правди. Ово говорим из 
разлога  што је прошло много година  па да се не деси опет исто данас када је вријеме 
да се дође до истине и правдe за младог Давида, а што вријеме буде одмицало биће 
све теже. И када се није ријешило убиство човјека који је био на челу полиције у 
Источном Сарајеву, бојим се да ће до правде за друге па и за Давида дуго се, да ће тај 
пут бити дуг и да ће се дуго чекати. Уколико се ријеши и сазна истина о крају младог 
Давида утолико  ћемо вратити повјерење у институције система. Много је  
одговорних и професионалних  људи у редовима полиције и највише. Треба радити 
на томе  да се усавршавају и да само свој посао обављају професионално и стручно. 
Данас имамо и Факултет безбједности, а то је раније висока школа, школујте младе 
људе  и запослите их, шаљите их на усавршавање  у свијет, учините да буду 
стручњаци експерти у свом  послу и наравно добро би било нема министра да се 
ревидирају и редови полиције и да се види да ли су сви људи који тамо раде 
компетентни и да ли имају одговарајуће факултете за послове које раде и сви чекамо 
истину и правду за Давида, али исто тако не смијемо заборавити  и оне који су већ 
давно настрадали, давно убијени, а не знају се ни починиоци, ни налогодавци и у име 
њихове дјеце,  и у име њихових родитеља апелујем да се поново ти предмети 
прелистају  и да се не стављају а/а и наравно ево кажем  да вјерујем полицији  у том 
дијелу да ће макар истражити она убиства која смо ево сад поменули и хвала вам. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Захваљујем. Ријеч има народни посланик  г-
дин Драго Калабић, изволите 

ДРАГО КАЛАБИЋ: Хвала потпредсједнице, Па ево у ово неко вријеме ја се 
надам да ће се још неко јавити, јер не мислим да сам довољно комепетентан да 
завршим ову расправу игром случаја, нема ту нешто  ново рећи што данас  није 
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речено и што и ја нисам рекао кроз реплике, ту сам данас да станем иза захтјева за 
истину, пошто је већ договорена ова сједница и стојим иза било каквог 
цивилизованог  захтјева  за истином на било ком мјесту која се било тихо било 
гласно у складу са прописима ове земље  ти захтјеви изражавају на било који начин, 
има свако право на захтјев  на истину у овом случају и то апсолутно није спорно са 
пијететом  смо слушали тог човјека данас, изразили му саучешће и чули то што смо 
чули и ја за себе говорим синоћ сам гласао на одбору за одлуку и било коју одлуку 
која треба да провери нешто  у што неко сумња и ако треба 10 пута да провјери и да 
не смије бити ни једне задршке да се то уради на било који начин. Оно што бих 
подсјетио, неко је од колега  посланика малоприје то споменуо заклетву да у свим 
овим  нашим дискусијама има та реченица кад говоримо о свему  овоме Устава и 
закона се држати. Све сумње, приче, процедуре све остало наши потези приједлози 
требали би да се воде овом мишљу да се Устава и закона држимо, ако кажемо  да се 
тога не држимо  већ да имамо неку своју  како би назвао онда смо у проблему. Оно 
што мени смета и наравно рећи ћу касније шта имам примједбу руководству 
Скупштине и Колегијуму, жао ми је што је отишао тужилац који је по ко зна који пут  
ја као папагај не само данас и раније  понављам једини овлаштени и једини моћан да 
да  одговоре  на сва ова међусобна питања која смо ми упућивали на разне адресе 
или износили  разне дилеме. Мислим да смо Пословнички  могли омогућити 
измјенити одредбу да он има право  јер чини ми се да тамо  стоји да као гост не може 
комуницирати, па кад смо могли ово урадити данас могли смо и то измјенити, јер ја  
мислим да смо послије његових исцрпних  изјава ми могли  изаћи за њим даље нисмо 
имали шта расправљати, а у комуникацији  између нас и њега могло  је да још тога он 
је отишао, а ми смо наставили, јер наглашавам једина институција и од ње се мора 
тражити зато што је  стотинама милиона плаћена законски добро оспособљена јер 
смо  све изгласали што су тражили и они имају све капацитете све могућности и сву 
могућу подршку и ево додатно појачане захтјеве да ријеше овај случај, молбу, вапај, 
захтјев, налог не можемо наравно налог, али  шта треба нека се крсти како год и још 
једном кажем није реално и то траје дуго не смо на овом случају да нерад добро 
плаћених институција ствара овакву ситуацију у друштву то је неприхватљиво и то 
је неиздрживо, то је неиздрживо и неодрживо и да се сад не враћам на теорију зашто 
је неко истргнуо то и зашто смо добили ту надлежност и које институције прописују  
и које доносе законе  и исто тако када причамо о одговорности МУП-а као наше 
институције гдје  смо надлежни  и гдје можемо урадити много тога за ради јавности 
ја бих подсјетио да нема начина да ми својим захтјевом утврдимо одговорност оних 
који овдје неће урадити свој посао. Шта је спорно смјенити тужиоца који овдје не 
уради свој посао, али морате ми рећи како и ко?  Шта је спорно позвати га на 
одговорност и шта је спорно да један тужилац поднесе ако не знам не може 
неспособан или није битно шта је спорно? – али ми о томе не причамо, а ред је да 
причамо и ред је да и ту буде притисак  јавности да ако не знам не може да оде, јер је 
жесток притисак да ријеши има ли бољи, има ли способнији, међутим  то некако се 
оставља по страни и имам осјећај да се пуно не увлаче те институције, а рекао сам у 
неколико наврата да многи нису  прочитали законе, многи нису били у току реформе  
које су проведене и многи се враћају на нека времена кад су неке друге институције 
били богови, није то људи тако, рекао сам малоприје и тако је у многим земљама они 
који су нам донијели ви знате како тужилац Америке поступа,  Енглеске и неких 
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других земаља, хапси из кревета пробуди се и види на телевизији и одлучи да је то 
кривично дјело  истог момента наређује, наређује не слуша никога ни парламент, ни 
новинаре  ни таблоиде ни остало и обрнуто. И зато ја мислим да све оно што је  данас 
у Народној скупштини изречено по овој теми  мој апел је тужилаштву да се што прије 
огласи о свакој изнесеној реченици било овог човјека несретног оца настрадалог 
Давида, било посланика  и било свих других јер поред обиљежја дјела или недјела  
имате и одређене ствари које изазивају узнемирење јавности, једини тужилац је 
овлашћен да то пресјече и да то не прихватам њихово ћутање, а да се људи 
међусобно оптужују разне институције, групе или не знам како би то  да не 
увриједим никог, они морају то прекинути и рећи јесте или није. Тешке су оптужбе, 
тешке су квалификације, то не може опстати да лебди у ваздуху. Ја га још једном 
позивам да се о свим овим спорним  заиста има ту  много спорних навода, много, он 
је дужно да се о томе изјасни и да каже јесте,  а не да оставља међу  нама ту не видим 
разлога о том  за то ћутање. Нажалост, дужан сам да кажем  нешто што су многи  
избјегавали данас, ево ми смо прихватили сједницу, дошли овдје казали што смо 
казали, надам се, уздам се  да сад не потежем тежу ријеч да ћемо јединственим 
ставом ово завршити али рекао сам мени је ево има овдје не знам  има ли, има и  
старијих посланика г-дин Вуковић за ово мандата  никад ово није учињено да 
отворимо истрагу појединачно у Парламенту и ми смо то данас  учинили. Ми смо 
данас скинули и ознаку тајности, ми смо данас изнијели све што има у тој изрази 
овдје и добро. Хајде да узмем с једне стране у ситуацији у којој смо се нашли да 
немамо ништа против  ја само постављам питање  и дилему шта ћемо даље? Како 
ћемо рећи сљедећима да то не може? По ком, ко ће измјерити да каже  да се више ни 
једна истрага и ко то више не заслужује да овдје дође, а ако дође како ћемо 
функционисати? Немојте заборавити да ми ни  мајку која је дала троје дјеце за ову 
државу  нисмо пустили у овај Парламент јер се не уклапа у наше процедуре, и ја сам 
то тада поштовао тако је речено и многе друге. Немојте се зачудити када  ови 
стручњаци знају када педофилске истраге које су најтеже, не најтеже, једне од 
најтежих  када буде тражено да се овдје изнесу фотографије, листе и све остало  и кад 
буде развлачено и буде речено и буде тражено јесте или није, је ли у праву – није ли , 
је ли окривљени то урадио – није  ли урадио,  кад су дјеца и остало знате добро о 
чему говорим, ја вас само питам како ћемо се понашати у том случају и широм  
свијета постоји чувена реченица ''истрага је у току'', ми смо ју данас довели у питање. 
Сада треба храбрости људима  да професионалцима да кажу да је истрага у току  а да 
не буду оптужени  да нешто крију да нешто лажу, да нешто, ми смо  њима лагано 
узели то јер их на овај начин доводимо, а поред тога  што не смије нико ништа да 
крије и што мора бити изложен јавној критици исто тако им се мора омогућити ова 
мрвица професионализма да могу у складу са  стручним стандардима да то раде без 
оптерећења и без тога да свако од нас завирује у тамо неке ствари које не би требало 
да, тако је  од кад је вијека и свијета. Тако у свим демократским друштвима како 
стоје ствари са тим, није то ништа ново и ја не говорим  али ми смо, ми смо данас то 
питање отворили и довели у питање да ћемо  имати питање овдје дјеце  који ће 
питати за своју дјецу за своје родитеље како су страдали, како су убијени имамо 
много сумњи не само везано за убиство, имамо друге јако тешке социјалне ситуације 
и криминалне  које су остале неразјашњење и терет су у неким мјестима, оптерећују 
ту локалну заједницу или средину како год  хоћете и није се о њима побринило и они 
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ће сад видјети да је то излаз овдје. Зато мислим да је руководство Народне 
скупштине морало  имато ту у виду када је одабрало овај начин рада  или ако већ 
јесмо то прихватили  шта нам је мјера у наредном периоду  ко ће тај изаћи и рећи  да 
неко нема исто то право, а ваљда Устав и закон  ове земље важи за све грађане, као и 
за овог човјека који је  данас био овдје и кога апсолутно подржавам његов захтјев за 
истином. Ја не могу рећи да ту више немам  простора за друге,е онда, а домети, 
домети нашега рада и данас је то у неколико наврата речено  ко је год прочитао 
Пословник  надлежности све оно чиме се бавимо, друге институције, подјелу, 
демократску подјелу власти стотине милиона које су улупане у правосуђе судове и 
тужилаштва који треба да ријеше ове ствари и да нас ријеше ових међусобних  
тешких оваквих тема  нажалост ми смо сад у ситуацији да о томе, да о томе не 
можемо предузети  готово ништа. Отворио бих сад другу тему  како смо дошли у  ту 
ситуацију, сјећате се овдје смо расправљали зашто  је неко када је једној земљи  
узмете одлучивање о правди  измјестите  је у неки други центар који Бог зна ко 
контролише нек нам је онда Бог на помоћи. Тренутно је одлучивање  о правди  у 
глобалном смислу измјештено из институција Републике Српске. То одговорно 
тврдим, жао ми је што је до тога  дошло и како ћемо у наредном периоду  и кад смо 
пристали на то учекујући да то буде правда  дошло је до неправде. Ево пристали смо 
да ли силом да  ли, да не улазимо сада да ли пристанком и дошли смо да смо сви сад 
сагласни да је то неправда, али немао рјешења свако из својих разлога гледа да ту 
тему не начиње да се не би замјерио овоме – ономе, било унутрашњој политичкој 
организацији, било вањској, било моћницима из свијета или не знам ни ја коме  ко је 
каква чија улога. Ја говорим да је тренутно тако да је врло ружно (вријеме) и да је 
ситуација  нимало ружичаста у наредном периоду. (вријеме г-дине Калабићу) Е, 
завршавам  тиме, једино апел да вечерас.....(искључен микрофон).... 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: Хвала г-дине Калабић. По Пословнику г-дин 
Бранислав Бореновић, изволите 

БРАНИСЛАВ БОРЕНОВИЋ: о што смо и, ми смо истицали неколико пута  ја бих 
затражио по Пословнику паузу како бисмо покушали да видимо да ли је могуће 
донијети заједничке закључке  мислим да би било добро да видимо око тога, 
обзиром да је сједница сазвана једногласно, једногласно смо дозволили и обраћања  
без обзира на поједине дискусије било би добро ако Парламент може донијети и 
заједничке закључке без обзира на  посланичке клубове и посланичке групе и 
њихову политичку припадност. 

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА СТОЈИЧИЋ: ажите паузу колико? (једно 15-20 минута, 
колико пола сата ето)  пауза пола сата. 

( П А У З А) 
ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: лим народне посланике да заузму своја мјеста. 

Можемо ли наставити са радом? Г-дине Бореновићу, је ли у реду можемо ли 
наставити, је ли имате? Г-дине Вукота, је ли можемо наставити је ли подјељено? 
(комешање) добро, хвала. Настављамо са радом. Уважени народни посланик 
Недељко Гламочак, преостало вријеме од Клуба. 

НЕДЕЉКО ГЛАМОЧАК Колико је преостало предсједниче? (2,5 минута) Па 
релативно је остало кратко вријеме  на, имам закључке клубова посланика СДС, СРС, 
Клуба посланика ПДП, Клуба посланика НДП и Горана Ђорђића народног посланика. 
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Приједлог закључака везан за разматрање стања безбједности  у Бањалуци и 
Републици Српској  '' Правда за Давида – правда за све'' приједлог закључака: 

Народна скупштина Републике Српске изражава велику забринутост због 
стања безбједности у Републици Српској, а посебно у Бањој Луци, које је посљедњих 
мјесеци нарушено и констатује да грађани губе повјерење у институције Републике 
Српске које су надлежне над овим питањем.  

Народна скупштина Републике Српске захтијева од Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука да хитно утврди истину о узроку смрти Давида Драгичевића, 
те да редовно информише родитеље и јавност о резултатима истраге.  

Народна скупштина Републике Српске тражи од предсједника Владе 
Републике Српске Жељке Цвијановић да разрјеши дужности министра унутрашњих 
послова Републике Српске Драгана Лукача због евидентних пропуста изнешених на 
прес конференцији Министарства унутрашњих послова Републике Српске одржаној 
26. марта 2018. године.   

Народна скупштина Републике Српске захтијева од Окружног јавног 
тужилаштва Бања Лука да се испитају и да у складу са Кривичним закоником 
Републике Српске одговарају министар унутрашњих послова Републике Српске, 
директор Полиције Републике Српске, начелник Одјељења за организовани 
криминал Министарства унутрашњих послова Републике Српске и одговорни 
патолог уколико се докаже да су непрофесионално поступали или прикривали 
одређене доказе у трагичној смрти Давида Драгичевића. 

Народна скупштина Републике Српске задужује Одбор за безбједност да 
спроведе парламентарни надзор, парламентарну истрагу и  јавно саслушање у 
предмету смрти Давида Драгичевића. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ:Хвала. (добацивање) Изволите. Уважени 
народни посланик Вукота по Пословнику. 

ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА: Дакле, извињавам се г-дине предсједниче, дакле прије 
закључења расправе ја бих замолио двије ствари. Прва је пошто смо ево  клубови 
политичких партија које  долазе из опозиционих редова су јавно овдје у Парламенту 
саопштили  своје закључке, то је нешто што је пракса била у Парламенту  до сада и не 
видим да би требали да је нарушимо.  Ја бих замолио клубови који су предложили 
друге закључке  да се прочитају закључци ради стенограма  и ради јавности то је 
једно и мислим да после ове одлуке о образовању анкетног одбора мислим да треба 
пауза неких пет минута да се пробамо консултовати око наставка сједнице, дакле 
заиста сада тек видимо , ја сам дошао сада у клупу и видим ову одлуку  дакле требало 
би пет минута паузе, а замолио бих да закључци које су потписали СНСД, ДНС СП 
СДСК самостални посланици  Митровић и Стеванчевић  замолио бих да се ови 
закључци прочитају ред би био. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Закључци не морају да се читају, ако 
предлагач сматра и материјали  који су достављени у овом прилогу, али видим да се 
јавила Споменка Стевановић, Споменка изволите. Преостало вријеме Клуба. 

СПОМЕНКА СТЕВАНОВИЋ: Хвала предсједниче,  колеге  и колегинице народни 
посланици, уважени представници Владе, г-ђо предсједнице Владе,  

Ради стенограма и јавности ја ћу у име клубова и независних посланика 
прочитати приједлог наших закључака:  
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1.      Народна скупштина Републике Српске оцјењује да је стање безбједности у 
Републици Српској у основи стабилно, упркос појединачним случајевима који 
повремено изазивају забринутост грађана. Сви параметри на основу којих се 
процјењује стање безбједности су позитивни и показују даљи позитиван тренд.  

2.       Народна скупштина Републике Српске констатује да  у протеклом 
периоду није било терористичких аката, већег угрожавања безбједности грађана и 
нарушавања јавног реда и мира. Појединачни случајеви, па и овај посљедњи у којем 
је живот изгубио младић Давид Драгичевић, неспорно код грађана изазивају 
забринутост и гњев и они с правом траже да се што прије расвијетле све околоности. 

3.       Расправљајући о тачки Дневног реда 26. посебне сједнице: Разматрање 
стања безбједности у Бањалуци и Републици Српској – ''Правда за Давида – Правда за 
све'', Народна скупштина од надлежних институција тражи одлучну и 
бескомпромисну активност на потпуном расвјетљавању свих чињеница везаних за 
случај Давида Драгичевића, како би се разјасниле све недоумице и нејасноће и 
задовољила правда.  

4.       Народна скупштина Републике Српске посебно апострофира улогу и 
одговорност Тужилаштва у чијој надлежности је овај предмет и тражи да се заједно 
са другим органима и институцијама, посебно Министарством унутрашњих послова, 
крајње законито размотре све до сада прикупљене чињенице и докази, да се трага за 
новима и потом изађе у јавност са потпуном информацијом која ће отклонити све 
сумње и недоумице.  

5.       Народна скупштина Републике Српске тражи да се убрза истрага, али не 
на рачун законитости да се јавности чим прије саопште њени резултати.  

6.      Посланици Народне скупштине Републике Српске дубоко саосјећају са 
породицом Драгичевић, искрено жали због једног изгубљеног младог живота и 
подржава сваки вид комуникације са породицом као и њено, у оквирима закона 
дозвољено, укључивање у расвјетљавање случаја.  

7.      Посланици Народне скупштине у потпуности разумију забринутост 
грађана, подршку коју пружају породици Драгичевић, као и захтјеве да се открију 
сви,  па и најситнији детаљи који ће довести до потпуног расвјетљавања смрти 
младића Давида Драгичевића.  

8.      Народна скупштина одбацује сваки вид политизације овог трагичног 
случаја и тражи од свих политичких партија да се не политизују скупови грађана, да 
се појединци из политичких партија издигну изнад политичких интереса и уздрже 
од  коментара, посебно оних који се односе на сам ток истраге.  

9.       Народна скупштина очекује од свих грађана који имају било каква 
сазнања која могу да допринесу  расвјетљавању трагичне смрти Давида Драгичевића 
да их саопште надлежним институцијама. Позивамо све грађане да путем 
друштвених мрежа пруже пуну подршку  надлежним институцијама, које су једине 
мјеровадавне да окончају истрагу.  

10.  Народна скупштина Републике Српске тражи од надлежних институција и 
органа да се, уколико су до сада уочени пропусти појединаца који су учествовали у 
овом предмету, утврди њихова индивидуална одговорност и против њих предузму 
законом предвиђене мјере. 

11.  Уколико се по окончању предмета дође до чињеница да је било ко вршио 
опструкцију рада, скривао чињенице или на други начин негативно утицао на 
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расвјетљавање случаја, Народна скупштина захтијева да се против тих појединаца у 
институцијама предузму све законске одговорности, подразумијевајући и 
политичку. Због тога Народна скупштина позива све да се уздрже од унапријед датих 
квалификација и прејудицирања било чије одговорности. Уколико појединци имају 
сазнања о незаконитим поступањима, позивамо их да са њима упознају надлежне 
органе, што је законска обавеза сваког грађанина Републике Српске. 

12.  Народна скупштина Републике Српске схвата забринутост коју изражавају 
грађани на скуповима у Бањалуци и позива их да учине све да се ови скупови 
одржавају у складу са законом, без манипулације, политизације и злоупотребе овог 
случаја, како би истина и правда биле у потпуности и без манипулација задовољене. 

13.  Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске 
да се приступи измјени прописа који регулишу да се поступак тражења несталих 
лица ради одмах након пријаве о нестанку.  

Толико и хвала.  
ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Уважени народни посланик Миланко 

Михајилица, изволите. 
МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Г-дине предсједниче, Допустите само да  због 

стенограма изнесем став Одбора за безбједност Народне скупштине Републике 
Српске. Одбор за безбједност Народне скупштине Републике Српске  одржао је 
сједницу 9. и 10. маја 2018. године у вези са Информацијом о проведеним 
активностима везаним за смрт Давида Драгичевића. Одбор у складу са чланом 79. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске  једногласно предлаже сљедећи 
закључак: 

Народна скупштина Републике Српске задужује Одбор за безбједност  да 
спроведе парламентарни надзор у оквиру истраге  о смрти Давида Драгичевића. 

Позивам Народну скупштину Републике Српске  иако има приједлога да се 
парламентарни надзор односно парламентарни надзор проведе путем Анкетног 
одбора да подржи једногласан став, једногласан закључак свих чланова Одбора за 
безбједност Народне скупштине Републике Српске јер нас то  и обавезује и даје 
право закон о парламентарном надзору у области безбједности. Захваљујем. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала (добацивање) пет минута пауза  на 
захтјев Клуба посланика СДС.  

(П А У З А) 
ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Молим народне посланике да заузму своја 

мјеста и г-дина Михајилица, ви немате  основ више ни за што, немате ви г-дине 
Михајилица  никакав, нема начина да вам дам ријеч,  (добацивање) нема, нема 
могућности (добацивање) може било ко од посланика  ко има (добацивање) да, 
(добацивање) да знате да кршимо Пословник али уз вашу сагласност хајде. 
Настављамо са радом ријеч има  уважени народни посланик Миланко Михајилица 

МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА: Поштоване даме и господо, Постоји потреба да у име 
Клуба СДС и СРС РС, ПДП и НДП и народног посланика Горана Ђорђића да 
образложим разлоге због којих смо тражили паузу. Видимо сада кроз закључке 
владајућих странака  да  у приједлогу закључака  покушавате да цијелу ову причу  
пребаците у једну обичну фарсу, ко што и многе ствари до сада радите (комешање) 
Ваш приједлог (г-дине Михајилица немојте коментарисати  ви тражите, говорите 
образложење зашто сте тражили паузу) да управо то (хајте) и ако може (изволите) 
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па да ме не прекидају  иначе ја немам потребу  да овдје сад сад с неким надгорњавам 
нити надвикујем. Лицимјерно је да након што је Одбор за безбједност Народне 
скупштине Републике Српске једногласно понављам још једном једногласно 
предложио Народној скупштини Републике Српске  а имали смо сједницу синоћ и 
данас  у неколико наставака да одбор за безбједност Народне скупштине Републике 
Српске  проведе парламентарни надзор, парламентарну истрагу  да се сада покушава  
на приједлог парламентарне већине  да се то ради путем Анкетног одбора. Тражим и 
очекујем, дакле сада говорим и као члан Одбора, предсједник Одбора и у име 
опозиције да се подржи приједлог Одбора за безбједност  Народне скупштине да се у 
складу са Законом о парламентарном надзору у области  безбједности члановима 3., 
4., 6., 7., 15.  и Пословника Народне скупштине Републике Српске  обави ова 
парламентарни надзор  парламентарна истрага путем јавног саслушања као народни 
посланик изражавам спремност вољу, одлучност да овај процес обавим у складу са 
Уставом, законом  јавно и транспарентно. Немојте да замјењујемо тезе, нека свако 
ради свој посао. Сада посао одбора за безбједност Народне скупштине Републике 
Српске  који има надлежности законом  неко покушава из политичких и других 
разлога  да бави се неко тијело које овај посао не може да уради квалитетно 
унапријед одговорно тврдим. Захваљујем се. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Нема више пријављених закључујем 
расправу. Завршна ријеч  уважени народни посланик Вукота Говедарица, изволите. 

ВУКОТА ГОВЕДАРИЦА: Хвала г-диен предсједниче, Даме и господо народни 
посланици, Можда   у цијелој овој расправи данас коју смо водили  и није потребна 
завршна ријеч доста је тога речено и  сматрам да, сматрам да, извињавам се пошто је 
неко тамо добацује па не знам сад, сматрам да то што смо покушали да усагласимо  
наше закључке и једне и друге, а у томе нисмо успјели  није ни први ни последњи 
пут, различитим очима гледамо  овај проблем који се надвио  над цијелом 
Републиком Српском и у ствари закључци који су дошли и са једне и са друге стране 
осликавају ту различитост између једног и другог табора. Ако ми дозвољавате  
прокоментарисаћу први закључак СНСД, ДНС, СП, СДСК и самосталних посланика 
Војна Митровића и Илије Стеванчевића, он гласи:  

Народна скупштина Републике Српске оцјењује да је стање безбједности у 
Републици Српској у основи стабилно, упркос појединачним случајевима који 
повремено изазивају забринутост грађана. Сви параметри на основу којих се 
процјењује стање безбједности су позитивни и показују даљњи позитиван тренд.  

Лично ако сам позван , а јесам, јер користим  прилику да говорим у завршној 
ријечи сматрам да стање безбједности у Републици Српској није у основи стабилно и 
не показује  никакве позитивне трендове када је у питању безбједност наших 
грађана и безбједност у Републици Српској, у ствари ја мислим да је дијаметрално 
супротно стање и практично   на првом закључку који долази из вашег табора и 
првом закључку који долази са  опозиционе политичке стране постоји  један велики 
несклад дијаметрално супротне су разлике , али опет понављам ово је парламент и у 
парламенту између осталог често се чују различита мишљења  и различити погледи. 
С друге стране сматрам да закључак број 5. који предлажу опозиционе политичке 
партије  а који дефинише  да Народна скупштина задужи Одбор за безбједност 
Народне скупштине да спроведе парламентарни надзор парламентарну истрагу и 
јавно саслушање у овом предмету  сматрам врло рационалним и много бољим 
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приједлогом  него  када је у питању приједлог  о формирању анекетног одбора који је 
дошао  као приједлог владајућих политичких партија из простог разлога што 
сматрам да  ову област  уређује посебан један закон који у  овом случају Одбору за 
безбједност,  а ријеч о Закону о парламентарном надзору који у овом случају  даје 
један, једна велика овлаштења  одбору за безбједност да заиста утврди како и на који 
начин је вођена истрага, гдје су били пропусти  да ли је било непрофесионалног рада  
или је било неких других ствари о којима смо данас  говорили  и искрен да будем жао 
ће ми бити уколико  овај приједлог не прође, а како ствари стоје  он проћи неће. Ако 
могу да прокоментаришем и одлуку о  образовању Анкетног одбора који долази са 
ваше стране оно што могу да примјетим и што је уочљиво јесте  један, једна пракса 
која није некада била  видљива у овом парламенту ако се сјећате својевремено 2012. 
или опростите ми ако погријешим или 2011. године Народна скупштина Републике 
Српске  је такође донијела одлуку о образовању Анкетног одбора у случају и 
предмету  убиства потпредсједника СДС Бранислава Гарића.  Жао ми је што  тај 
анкетни одбор  није урадио свој посао тада смо сви заједно гласали за тај приједлог 
анкетног одбора и на челу тог анкетног одбора именован је  народни посланик из 
реда опозиционих  политичких партија, то је био ако се сјећате г-дин Ненад 
Стевандић. Никада Анкетни одбор  није довео посао до краја, никада анкетни одбор  
није доставио извјештај у Народну скупштину Републике Српске  нити се о том 
извјештају водила расправа у овом парламенту нити су било какви закључци  тада 
усвојени. То је нешто што је по мом дубоком увјерењу недопустиво за Народну 
скупштину Републике Српске  и жао ми је што нисмо имали прилику да видимо  
извјештај тог анкетног одбора. Тада су у анектном одбору  били  народни посланици 
из разних политичких партија, из оних политичких партија  које припадају 
владајућим, али исто  тако из оних политичких партија  које припадају опозиционим 
политичким партијама и то је био заједнички договор. Данас видимо нешто  што по 
мени није добро, од пет предложених кандидата односно чланова овог анкетног 
одбора четири се налазе из опозиционих политичких партија, један се налази из 
владајућих  политичких партија. Не знам зашто је то тако, не знам зашто вас  господо  
из ДНС  не интересује да будете у овом анкетном одбору нарочито вас. Ви сте 
инсистирали господо из ДНС  прије неких 20 дана и позивали колико могу да се 
сјетим и министра Лукача и г-дина Ћулума и г-дина Илића да поднесу оставке, не 
знам шта се то промјенило, мислим да сте погријешили, мислим да сте погријешили  
и да сте требали именовати једног члана  из своје политичке партије у овај анектени 
одбор који ће уколико буде ова одлука прихваћена имати један веома одговоран 
задатак пред собом, али о томе  ћете морати ви да објашњавате јавности  зашто 
нисте  хтјели и нисте прихватили и нисте имали жељу и нисте имали намјеру и нисте 
имали  храбрости да се суочите са овим проблемом. Такође то не искључује и једног 
члана из Социјалистичке партије, не знам зашто у овај анкетни одбор  Клуб 
посланика СП није предложио једног члана мислим да би  то би било свакако 
корисно, мислим да би на тај начин показали  колико вам је стало да одговорно 
радите посао у име свих оних грађана  који су вас бирали господо из Социјалистичке 
партије и за вас такође сматрам и држим зато да сте као и Клуб ДНС погријешили 
што нисте предложили своје чланове у анкетни одбор  који ће вечерас бити изабран 
(добацивање) Социјалистичке партије, мислим на Социјалистичку партију. Оно што 
могу да потврдим  као предлагач а имајући у виду да говорим у завршној ријечи и 
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због тога сам између осталог и тражио ову паузу од пет минута да поразговарам са 
људима  из  политичких партијама које припадају опозиционом блоку, дакле и са г-
дином Бореновићем и са г-дином Михајилицом и са г-дином Гламочаком и са г-
дином Ђорђићем јесте да ће они на најодговорнији могући начин на  са једном 
посебном енергијом, енергијом која дефинише  једну политичку и парламентарну 
пристојност искористити све да часно  на један часан начин, на један савјестан начин  
обављају своју функцију као чланови овог анкетног одбора. Ја им се на томе 
захваљујем што  они са посебном пажњом желе да посвете  онолико времена колико 
је довољно, а требаће  доста и времена и доста рада и доста труда у овом анкетном 
одбору да ураде свој посао који им Народна скупштина Републике Српске вечерас 
повјерава и ја им на томе честитам уз констатацију да заиста вјерујем  да ће они  у 
складу са свим позитивним прописима, ускладу са Уставом ове земље одговорити  
задатку на који их ви вечерас предлажете и именујете. Опет, једна заиста велика  
непознаница зашто сте се одлучили да предложите ову одлуку у којој има само пет 
народних посланика, од којих четири су из политичких партија из опозиције, 
имајући у виду да ДНС није желио, а могао је, да стави овдје и да предложи свог  
једног члана, али исто тако и Социјалистичка партија није предложила свог члана у 
овај Анкетни одбор који је по мени од изузетног значаја. Имајући у виду да  закључци 
који су  предложени од стране владајућих политичких партија, захваљујући првом 
закључку су апсолутно неприхватљиви и не дијелимо мишљење да је добро стање 
безбједности у Републици Српској уједно и желим да вас обавјестим да ваше 
закључке нећемо  моћи подржати, али наравно знам  да имате  довољан број руку да 
изгласате било коју одлуку  вечерас, али исто тако  жао ми је што заиста  доста јасни 
и доста прецизни закључци  политичких партија из опозиције неће  вечерас сасвим је 
то евидентно и јасно бити подржани  у овом Парламенту, а нарочито када је у 
питању појам одговорности  јер имам осјећај да та ријеч одговорност нема  у овом 
високом дому онај значај који би требала да има. Увјерен сам да је било и да има 
одговорних у свему овоме  да је било пропуста да је било оних људи који су доста 
нестручно урадили свој дио посла, нарочито када је у питању  та конференција за  
штампу која је одржана 26. марта ове године. На крају крајева нисам ја тај  који само 
то примјећује, подсјетићу вас још једном то је јуче примјетио између осталог и 
предсједник Републике Српске  када је јавности саопштио сопствено мишљење и 
казао да је то било погрешно и да је та конференција за штампу била  апослутно 
непотребна. Хвала вам г-дине предсједниче. 

ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Хвала. Овим бисмо завршили тачку 1. и 
апсолвирали и завршили  овај дио ове сједнице. Обзиром да имамо врло мало 
гласања ја предлажем да формално завршимо одмах и да наставимо без  паузе 
гласање,  да уђемо у ''дан за гласање'' је ли то могуће? Може. 

''Дан за гласање'' 
ПРЕДСЈЕДНИК ЧУБРИЛОВИЋ: Дакле улазимо, да би испоштовали све, улазимо 

у ''Дан за гласање''. На овој 26. посебној сједници у ''дану за гласање'' одсутни ће бити 
сљедећи  народни посланици: Соња Караџић – Јовичевић, Милица Ловрић, Бранко 
Бутулија, Синиша Илић, Михнет Окић, Чедо Вуковић, Драган Чавић, Зоран Пологош, 
Зорка Андрић, Крсто Јандрић, Драган Галић и  Недим Чивић. Сада улазимо, имамо 
дакле   чини ми четири гласања. Прво гласамо о закључцима клубова посланика 
СНСД, ДНС, СП , СДС-К и самосталних посланика Војин Митровић и Илија 
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Стеванчевић. Дакле, гласамо о приједлогу закључака  клуба посланика  ових партија. 
Припремите се за гласање. Можете гласати. Још.  Завршено гласање.  

Присутно 72  
гласало 67 
за 43 
против 1 
и суздржаних 23 
Дакле прихваћени су закључци ових клубова. Идемо на гласање клубова 

посланика, Клуб посланика СДС-СРС РС, ПДП и Клуб посланика  НДП и самостални 
посланик Горан Ђорђић, имају свој приједлог закључака и изјашњавамо се  о 
њиховим приједлозима закључака. Још 9. Још 7 народних посланика. Завршено 
гласање. 

Присутно 72 
гласало 65 
за 23 
против нико 
и 42 суздржана народна посланика. 
Овај приједлог закључака није добио потребну већину. Сада гласамо о  

приједлогу одбора за безбједност о закључку Одбора за безбједност. Припремите се 
за гласање. Још 10 народних посланика. Завршено гласање. 

Присутно 72 
гласало 65 
за 28  
против нико 
и суздржаних 37  
Овај закључак није прихваћен. 
Сада гласамо о Одлуци као приједлогу Клуба посланика СНСД Одлуку о 

образовању анкетног одбора: 
Народна скупштина Републике Српске образује Анкетни одбор у циљу 

сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида 
Драгичевића.  

Именовани одбор посебно се обавезује да у складу са чланом 99. Пословника 
Народне скупштине Републике Српске затражи од свих релевантних институција 
извјештаје, неопходне податке, обавјештења, као и да прибави потребне изјаве 
појединаца, а све у циљу креирања што потпунијег извјештаја дефинисаног тачком 3. 
ове одлуке, тачком 4.  

У састав Анектног одбора бирају се: 
·     Бранислав Бореновић, предсједник 
Драго Калабић, замјеник предсједника 
 Недељко Гламочак, члан 
Миланко Михајилица, члан 
 Горан Ђорђић, члан 
Обавезује се Анкетни одбор да у року од мјесец дана поднесе Извјештај 

Народној скупштини о прибављеним чињеницама са приједлогом мјера за 
спровођење истог. 
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Одлука о образовању Анкетног одбора ступа на снагу даном доношења, a 
објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''. 

Ова одлука је предложена на основу члана 98. и 99.  Пословника о раду 
Народне скупштине Републике Српске ''Службени гласник'' број 3/11 и 34/17 
Народне скупштине Републике Српске на 26. посебној сједници данас 10. маја. 

Припремите се за изјашњавање о овој одлуци. Завршено гласање. 
Присутно 71 
гласало 69 
за 48 
против 1 
и суздржаних 20 
Дакле, ова одлука је прихваћена. Овим би завршили и сва гласања која смо 

имали на располагању и закључујем 26. посебну сједницу Народне скупштине 
Републике Српске. 

Лаку ноћ!“ 
(напомињемо да се ради о стенограму-тонском запису који се прекуцава по 

свакој изговореној ријечи)  
 
РЕЗИМЕ: 
Анкетни одбор је као неспорну утврдио чињеницу да грађани и јавност у 

Републици Српској губе повјерење у институције система, а што је трагични случај 
Давида Драгичевића дефинитивно показао. Тужилаштво и полиција, као најважнији 
органи у свакој држави, са својом основном улогом да осигурају безбједност 
личности, слободе и имовине свих грађана, нису били на висини задатка не само у 
овом, него и у цијелом низу претходних сумњивих догађаја који су за посљедицу 
имали смртне исходе са неразјашњеним околностима.  

Читавим низом нелогичних, сумњивих, па и контрадикторних јавно изнесених 
тврдњи, надлежни органи, у првом реду највиши функционери МУП-а и надлежног 
тужилаштва, изазвали су отворен скептицизам код грађана у своју способност, 
кредибилитет и добре намјере. Да подсјетимо, начелник Управе за организовани и 
тешки криминалитет, на већ фамозној прес-конференцији одржаној дана 26. марта 
ове године изнио је експлицитну тврдњу да је смрт Давида Драгичевића била 
задесна, иако такву правну квалификацију није изнио нити један од обдуцената који 
су вршили обдукцију тијела покојног Драгичевића, али нити било ко из тужилаштва 
које је једино овлашћено за такве правне квалификације. Да је та тврдња била 
огромна грешка касније је признао и сам предсједник Републике Српске, па чак и 
министар унутрашњих послова који је изјавио да је тврдња о задесној смрти пок. 
Драгичевића „само једна криминалистичка верзија“. 

Даље, на поменутој прес-конференцији директно је пок. Давид Драгичевић 
доведен у везу са пљачком куће у ул. Велибора Јањетовића Јање, иако не постоји било 
какав материјални доказ да је пок. Драгичевић заиста и извршио ту пљачку. Наводи 
да су накнадно пронађени у његовим џеповима предмети који су наводно украдени 
из те куће заправо не представљају било какав директан доказ, јер је из изјава 
поступајућих тужилаца и представника МУП-а као недвосмислено утврђено да нема 
нити једног свједока који је затекао пок. Драгичевића приликом наводне пљачке, да 
не постоје резултати ДНК анализе који показују трагове пок. Драгичевића у 
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означеној кући, да се са надзорних камера не може утврдити улазак пок. 
Драгичевића у ту кућу, као нити било који други доказ да је пок. Драгичевић у 
спорно вријеме уопште био у том објекту, а камоли да је извршио крађу. Према томе, 
то је била друга катастрофално погрешна тврдња, или манипулација, на спорној 
прес-конференцији након које је елементарном логичком анализом већина грађана 
Републике Српске дошла до јасне спознаје да је МУП апсолутно без било каквих 
јасних, прецизних и законитих материјалних доказа закључио да је смрт пок. 
Драгичевића задесна, а да је он сам претходно извршио пљачку куће у ул. Велибора 
Јањетовића Јање. Изнијети тако тешке тврдње у тако осјетљивом случају је не само 
непрофесионално и неетички, него представља и апсолутно неодговорно и са 
законом и процедурама неспојиво понашање због којег сви инволвирани 
функционери МУП-а морају бити адекватно санкционисани. 

Из узетих изјава Анкетни одбор није дошао до сазнања да је дежурни тужилац 
приликом проналаска тијела потписао пратећи записник о увиђају, а што 
представља први, основни и непосредни акт кривично-процесне технике у оваквим 
случајевима. Тужилаштво се цијело вријеме склањало од одговорности кад је ријеч о 
смрти Давида Драгичевића и то је неподјељен закључак грађана, стручне јавности и 
Анкетног одбора. Као неспорно је од стране Анкетног одбора утврђено да надлежни 
тужилац није до данашњег дана донио наредбу о спровођењу истраге, иако је чланом 
224. став 1. Закона о кривичном поступку Републике Српске прописано да тужилац 
наређује спровођење истраге ако постоје основи сумње да је извршено кривично 
дјело. У кривично-процесном смислу, основи сумње представљају најнижи степен 
сумње да је почињено одређено кривично дјело, те је овај појам везан за онај степен 
сумње који постоји кад тужилац сазна да постоје одређење чињенице и околности 
које, доведене у везу с одређеним логичким хипотезама произишлим из одређених 
непосредних или посредних доказа, на основу искуства могу да указују да је 
извршено кривично дјело.  

Тужилаштво, дакле, никад није донијело наредбу о спровођењу истраге, те је 
самим тим начињен сљедећи огроман пропуст кад је ријеч о истрази смрти пок. 
Драгичевића: она, наиме, формално-правно и не постоји и то је основни проблем у 
овом случају. Тужилац самим тим није начинио основ и предмет истраге, као што 
није начинио ефикасан план истраге, односно није омогућио квалитетне полазне 
претпоставке за успјешну истражну стратегију и тактику. Поставља се у формалном 
смислу и питање законитости до сад спроведених одређених радњи доказивања, јер 
за неке од њих Закон о кривичном поступку захтијева наредбу суда, односно 
надлежног судије, односно без адекватне наредбе суда се долази у опасност да тако 
прикупљени докази буду касније оспорени у евентуалном судском поступку. С друге 
стране, код значајног броја радњи доказивања, попут претреса објеката, лица и 
ствари, законски предуслов за издавање наредбе јесте да постоји довољно основа за 
сумњу да су у вези са извршењем кривичног дјела, што практично значи да постоји 
довољно основа сумње да се донесе наредба о спровођењу истраге.  

Имајући наведено у обзиру, евидентно је да надлежно тужилаштво од самог 
почетка практично не руководи истрагом, него да поједине истражне радње по свом 
нахођењу врши Министарство унутрашњих послова, а да те радње потом 
тужилаштво само верификује. Ово је у више наврата констатовано и од стране 
највиших функционера МУП-а који су члановима Анкетног одбора директно рекли 
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да је тужилаштво то које треба да одговори на питање о томе како истрага треба да 
се води, зашто је нешто урађено или није урађено, а г. Лукач је у свом обраћању 
Народној скупштини навео чак и да одавно постоји пракса тужилаштва да се ријетко 
одлучује да тужиоци излазе на терен при увиђајима код извршења кривичних дијела 
и да показују одређени степен пасивности и пребацивања тежишта истраге на МУП, а 
што је апсолутно противрјечно са Законом о кривичном поступку. 

Такође, Анкетни одбор је као неспорно утврдио да није поштована нити 
законска процедура кад је ријеч о вршењу обдукције леша пок. Давида Драгичевића. 
Другу обдукцију, коју је вршио вјештај судске медицине из Београда, није наредио 
поступајући тужилац нити судија, а како то директно налаже члан 161. став 1. Закона 
о кривичном поступку, него је то према ријечима др Жељка Карана наредио 
министар здравља г. Драган Богданић, а по налогу предсједника Републике г. 
Милорада Додика, иако нико од њих двојице, према слову закона, нема апсолутно 
било какву надлежност кад је ријеч о налагању вјештачења било које врсте, 
укључујући и преглед и обдукцију леша. Тиме се на најдиректнији могући начин 
показало да је ова реобдукција извршена искључиво због притиска јавности, усљед 
којег су ненадлежни органи на челу са предсједником Републике Српске дали 
наредбу коју може издати само тужилац или судија, а што је недвосмислено 
потврдило да јавност, предсједник Републике и Влада Републике Српске немају 
повјерење у предузете истражне радње од стране тужилаштва и полиције. С тим у 
вези, Анкетни одбор је добио допис предсједника Републике од 16.05.2018. године, 
број акта: 01-010-1593-1/18 у којем је он покушао да избјегне своју одговорност за 
достављање информација Анкетном одбору у овом случају цитирајући уставне и 
законске одредбе о надлежности различитих органа у Републици Српској, будући да 
је управо он у више наврата у овом случају узурпирао надлежности других органа, а 
на шта нема никакво право. На тај начин предсједник Републике је, осим склоности 
ка узурпацији надлежности, показао и слабост, јер се онда кад је добио могућност да 
се у складу са релевантним правним прописима и скупштинским одлукама на 
легалан и процедуралан начин изјасни у овом случају, сакрио од своје одговорности 
и пропустио да практично демонстрира да је на адекватан и конкретан начин 
спреман да помогне у раду Анкетног одбора и разријешења овог трагичног случаја.  

Анкетни одбор је током узимања изјава дошао до сазнања да је на лице мјеста 
проналска тијела сада покојног Давида Драгичевића изашао мртвозорника који је 
уочио заживотне повреде главе, што је указивало да се десила најгора могућа ствар. 

Утвђено је да на лицу мјеста није извршен преглед садржаја џепова одјеће 
леша, да је леш без полицијског надзора одвежен на Градско гробље и да је обдукција 
рађена сутрадан када је извршен преглед џепова одјеће што на овај начин временски 
и просторно се даје могућност да предмети пронађени у џеповима одјеће буду 
подметнути. 

Анкетни одбор је утврдио да Завод за судску медицину нема форензичку и 
токсиколошку лабораторију нити запосленог токсиколога и да токсиколошки налаз 
урина издат и потписан од стране др Карана нема дефинитвно доказну и судску 
вриједност. 

Анкетни одбор је утврдио да вријеме смрти наведно у потврди о смрти није 
стручно и научно доказано и да је то питање и даље отворено и обдукцијом није 
урађен детаљан преглед костију носа и лица као и да приликом обудукције није узет 
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узорак ткива мозга за додатне анализе иако је споља било видљиво да постоје 
заживотне повреде на глави. 

Анкетни одбор је сагледавајући чињенице утврдио да је Тужилаштво 
предузимало одређене мјере и радње у покушају отклањања пропуста учињених 
током првих дана истраге и да у погледу разјашњавања наведених пропуста готово 
мјесец дана није радило ништа посебно и да се прве радње у том погледу обављају 
почетком маја. 

Анкети одбор је утврдио да је први пут пред Анкетним одбором др Каран 
изјавио: „Човјек у бесвјесном стању се и те како може утопити и он се утопи лакше 
него особа која је свјесна... Обзиром да је у бесвјесном стању нема могућности 
самопомоћи.“ те „...као и да је могао бити ошамућен повредама па онда доспјети у 
воду“. 

Када се ова изјава упореди са стручним и научним сазнањима из области 
судске медицине да се убилачко утопљење може извршити подмукло и изненадно 
као и над особама које су претходно онесвјешћене, односно другачије онеспособљене 
за одбрану и самоспашавање нпр. ударцем по глави. Као и чињеница да се 
трауматско секундарно утапање дешава због и послије разноврсних повреда главе. 
(Књига Милован Миловановић „Судска медицина“-страна 60-65.) 

Те чињеница да још увијек није познат начин доспијевања тијела Давида 
Драгичевића у воду закључи се да постоје основи сумње да се у случају смрти Давида 
Драгичевића ради о убилачком утопљењу. 

Неопходно је детаљно испитати да ли су сви припадници Министарства 
унутрашњих послова, који су директно или индирекно учествовали у предузимању 
свих радњи (оперативно тактичких, криминалистичко техничких и свих других 
истражних мјера и радњи), од тренутка пријаве нестанка, те након проналаска 
беживотног тијела Давида Драгичевића, поштовали све законске и подзаконске 
прописе, као и правила службе. Уколико се утврди одговорност појединих 
полицијских службеника, да се хитно покрену поступци против истих.  

Анкетни одбор је мишљења да је једини могући начин да се утврди постојање 
или непостојање одговорности појединих припадника МУП-а, провођење поступка 
унутрашње контроле, те уколико се утврди да поједини полицијски службеници 
нису поступали у складу са позитивним законским прописима којима се уређују 
дјелокруг њиховог рада, да исти буду процесуирани, а да се о резултатима проведене 
унутрашње контроле обавијесте грађани Републике Српске. Анкетни одбор 
закључује да је, у циљу враћања повјерења грађана у институције Републике Српске, 
нужно обавијестити јавност о резултатима проведене контроле и евентуално 
предузетим мјерама.   

Провођење поступка унутрашње контроле је нужно из разлога што је дужност 
сваког полицијског службеника да поштује законске прописе и правила службе, као и 
етички кодекс, а свако друго понашање је неприхватљиво. 

Даље, имајући у виду да су у протеклом периоду стављене озбиљне оптужбе 
на рачун рада Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, односно на рачун појединих 
тужилаца који су од тренутка проналаска беживотног тијела Давида Драгичевића 
укључени у овај случај, а што у све већој мјери изазива сумњу грађана у законитост 
њиховог поступања, Анкетни одбор је мишљења да је неопходно да Високи судски и 
тужилачки савјет( ВСТС), као орган који је овлаштен да путем Уреда дисциплинског 
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тужиоца утврђује да ли постоје пропусти у раду тужилаца, у што краћем року испита 
истинитост ових навода.  

Такође је неопходно да ВСТС обавијести јавност о резултатима проведеног 
поступка, те ако утврди постојање пропуста у раду неког од тужилаца, у зависности 
од тежине учињене повреде, иницира покретање одговарајућих поступака против 
тих лица. 

Овдје подсјећамо да је Уред дисциплинског тужиоца овлаштен да истраге 
против тужилаца покрене на властиту иницијативу или по притужби, коју може 
поднијети свака особа или институција, те сматрамо да је нужно иницирати 
покретање наведеног поступка. 

Као што је то опште познато, у нашем кривично-правном законодавству 
примјењује се принцип акузаторности, који се огледа у чињеници да се кривични 
поступак може покренути и спровести само по захтјеву јавног тужиоца. То 
практично значи да ако поступајући тужилац одустане од кривичног гоњења, ту се 
кривични поступак обуставља. 

Сходно важећим одредбама Закона о кривичном поступку, у случају када 
тужилац донесе наредбу о неспровођењу истраге, он има обавезу  да о томе 
обавијестити оштећеног. Оштећени има право да поднесу притужбу у року од осам 
дана канцеларији јавног тужиоца, и то је једина могућност коју оштећени има.  

Сматрамо да  права оштећеног на овај начин нису довољно заштићена, због 
чега је нужно да се оштећеном пружи могућност да, у случају одустанка 
тужиоца,преузме кривично гоњење. Стога је неопходно измјенити прописе којима се 
принцип акузаторности намеће као једина могућност, те да озбиљно и свеобухватно 
треба размотрити могућност увођења права оштећеног да преузме кривично 
гоњење, у случају одустанка јавног тужиоца. 

На овај начин би се у потпуности искључила могућност злоупотреба од стране 
тужилаца.  

Анкетни одбор је мишљења да постоје основи сумње да је Давид Драгичевић 
убијен као и да је због постојања основа сумње да су приликом провођења истраге 
почињена кривична дјела из главе XXВИ Кривичног законика Републике Српске, као 
што су Непријављивање кривичног дјела или учиниоца, прописано чланом 332. 
Кривичног законика Републике Српске, затим Помоћ учиниоцу послије извршеног 
кривичног дјела, прописано чланом 333. Кривичног законика Републике Српске, 
Спречавање доказивања из члана 336. Кривичног законика Републике Српске, те 
Злоупотреба службеног положаја или овлашћења, из члана 315. Кривичног законика 
Републике Српске, могуће покретанути истрагу против НН лица, која су у провођењу 
истраге у случају страдања Давида Драгичевића, прикривањем доказа, подметањем 
лажних доказа и ометањем истраге, починила наведена кривична дјела прописана 
Кривичним закоником Републике Српске. 

Анкетни одбор закључује да борба против криминала у друштву нема 
алтернативу и да је неопходно преузети одлучне мјере како би се вратило повјерење 
у рад институција прописане уставима и законима Републике Српске и Босне и 
Херцеговине.  
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На основу сагледавања сазнања, чињеница, података, обавјештења добијених 

од свих релевантних институција и прибављених на основу изјава појединаца, а све с 
циљем креирања што потпунијег Извјештаја везаног за случај страдања Давида 
Драгичевића, Анкетни одбор доноси следеће:  

 
З А К Љ У Ч К Е  

 
 
1.Анкетни одбор сматра да су грађани са правом узнемирени паушалним, 

неутемељеним и погрешним тврдњама изреченим на конференцији за медије у МУП-
у од 26.03. везано за страдање Давида Драгичевића које су изазвале негодовање 
грађана Републике Српске и пораст њиховог неповјерења у институције Републике 
Српске. Анкетни одбор сматра оправданим и у потпуности подржава захтјеве 
грађана који траже пуну истину и правду за страдање младића Давида Драгичевића. 

 
2. Анкетни одбор сматра да постоје основи сумње да је Давид Драгичевић 

убијен и очекује да се по овом питању што хитније одреди Тужилаштво Републике 
Српске са одговарајућом тужилачком одлуком.  

 
3. Анкетни одбор тражи да надређене институције због евидентних учињених 

пропуста, повреда процедура и правила утврде одговорност министра унутрашњих 
послова Републике Српске, директора полиције РС, начелника Управе за 
организовани и тешки криминалитет МУП РС и директора Завода за судску 
медицину Републике Српске те донесу одговарајуће одлуке о разријешењима ових 
лица, као и свих оних који су својим неадекватним или противправним чињењем или 
нечињењем отежали утврђивање истине у овом случају.  

 
4. Анкетни одбор сматра да су тужиоци у овом случају учинили бројне 

пропусте и захтјева од Народне скупштине Републике Српске да упути иницијативу  
према Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине са циљем 
покретања одговарајућих дисциплинских поступака ради утврђивања одговорности 
поступајућих тужилаца.  

 
5. Анкетни одбор предлаже НСРС да се по хитној процедури донесу измјене 

Закона о кривичном поступку Републике Српске и Закона о јавним тужилаштвима 
Републике Српске којим би се омогућило да оштећена страна може наставити 
кривично гоњење у судском поступку, да се утврде могућности тужилачке 
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одговорности у вршењу службене дужности, као и да се у случају нестанка лица 
одмах предузимају адекватне истражне радње. 

 
6. Анкетни одбор сматра непримјереним, необјективним, па чак и 

тенденциозним извјештавање јавног сервиса Републике Српске - РТРС и Српске 
новинске агенције – СРНА. Извјештавањем на дан спорне, горенаведене прес-
конференције, новинска агенција СРНА прекршила је сва правила тачног и фер 
извјештавања, у интересу јавности. Такође, и игнорантским односом према 
свакодневним окупљањима и захтјевима грађана за истином и правдом РТРС и СРНА 
прекршили су принципе поштовања професионалних и општеприхваћених 
вриједносних и етичких стандарда, као и правила правичности и непристрасности, 
наведена у законима и кодексима о раду јавног сервиса и новинарском 
извјештавању. 

 
Национални јавни сервис – Радио-телевизију Републике Српске и национална 

новинска агенција СРНА обавезни су да извјештавају у професионалним, етичке 
оквире и законским овирима, с циљем откривања истине. 

 
7. Анкетни одбор позива све институције да своје дјеловање врате у Уставом и 

законом прописане надлежности и да, ако је потребно, ради сагледавање свих 
професионалних, научних, законских и стручних анализа везано за смрт Давида 
Драгичевића, треба користити искључиво релевантне свјетски признате форензичке 
институте и установе. 

 
 
 
 
 

 


